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Antonina Sholoiko, PhD in Economics
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

FEATURES OF ADVANCED ASIAN INSURANCE
MARKETS INFRASTRUCTURE
The purpose of the article is to generalize the main features of advanced Asian insurance
markets infrastructure. Methodology. Application of the methods (collection of information and
its generalization) assists to achieve the purpose. Results. Asian insurance market refers to
markets, where life insurance prevails and is one of the biggest markets in the world by such
indicator as a share of total premium volume in the world GDP (of around 2%). This study makes
possible to generalize the main features of advanced Asian insurance markets infrastructure:
1) in some Asian countries (Japan and South Korea) the number of insurance intermediaries and
their staffs are rapidly declining; 2) in considered Asian countries the most widespread
associations of insurance companies are life and non-life insurance associations.
Keywords: intermediaries, insurance market, infrastructure elements, insurance associations.
Introduction. Asian insurance market is the third insurance market in the world. One of the
contributions to this was made by infrastructure of insurance market. Thus it is necessary to consider
the main features of advanced Asian insurance markets infrastructure.
Analysis of scientific research. The different aspects of advanced insurance markets in such Asian
countries as: Hong Kong and Taiwan1, Singapore2, Japan34 and South Korea5 are considered quite
thoroughly. But no research has been found that surveyed infrastructure elements of advanced Asian
insurance markets.
The purpose of the article is to generalize the main features of advanced Asian insurance markets
infrastructure.
Results. It is known that developed infrastructure has a significant impact on the level of the growth
of insurance market. Therefore there is a need to consider main indicators of Asian insurance market
from 2012 to 2016 (Table 1).
Table 1
Asian insurance market from 2012 to 2016
Indicator

Life insurance premium
volume, bln of USD
Non-life insurance premium
volume, bln of USD
Total premium volume,
bln of USD

Trends
2014/2012 2016/2014

2012

2013

2014

2015

2016

961,07

855,26

886,46

904,00

1000,27

↓

↑

372,24

396,73

427,41

446,00

493,26

↑

↑

1333,29

1251,99 1313,87 1350,00

1493,5

↓

↑

1

Chan, C. (2012). Culture, state and varieties of capitalism: a comparative study of life insurance markets
in Hong Kong and Taiwan. The British Journal Of Sociology, 63(1), 97-122. <http://dx.doi.org/10.1111/
j.1468-4446.2011.01395.x>.
2
Boon, T.K. (2005). Do Commercial Banks, Stock Market and Insurance Market Promote Economic Growth?
An analysis of the Singapore Economy. Citeseerx.ist.psu.edu.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.671.2634&rep=rep1&type=pdf> (2018, January, 29).
3
Kong, K.S., Katkov, N. (2011). IT Spending Trends in the Japanese Insurance Industry: 2011.
<https://www.celent.com/insights/458785469>. (2018, January, 29).
4
Kong, K.S. (2013). Online Insurance in Japan: Seeking Avenues for Greater Growth. <https://www.celent.com/
insights/342385289>. (2018, January, 29).
5
Kong, K.S. (2014). Insurance in South Korea: Market and IT Overview. <https://www.celent.com/insights/101835825>.
(2018, January, 29).
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Continuation of table 1
Insurance density: premiums
321,7
303,3
307,4
311,7
343
per capita in USD
Insurance penetration, %
5,73
5,37
5,21
5,34
5,6
Total premium volume as
1,88
1,69
1,70
1,85
1,98
a share in the world GDP, %
Share of Advanced Asian
insurance markets in total
68,77
63,66
60,85
57,26
54,98
premium volume, %
Source: compiled by the author based on Swiss Re Institute’s data1,2,3,4,5

↓

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↓

The table 1 shows that Asian insurance market refers to markets, where life insurance prevails and is
one of the biggest markets in the world by such indicator as a share of total premium volume in the world
GDP (of around 2%). All indicators except non-life insurance premium volume were decreasing from 2012
to 2014 and all of them except the share of advanced Asian insurance markets in total premium volume
were increasing from 2014 to 2016. Despite this fact it is necessary to pay attention on indicators
of advanced Asian insurance market from 2012 to 2016, because its share in total premium volume is still
over 50% (Table 2).
Table 2
Advanced Asian insurance markets from 2012 to 2016
Indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Life insurance premium
715,23
597,51 597,94
579
612,2
volume, bln of USD
Non-life insurance premium
201,7
199,54
201,6
194
208,9
volume, bln of USD
Total premium volume,
916,93
797,05 799,54
773
821,1
bln of USD
Insurance density: premiums
4387,5
3864,2 3728,3 3589,8 3 846
per capita in USD
Insurance penetration, %
11,9
11,55
11,44
11,59
11,0
678910
Source: compiled by the author based on Swiss Re Institute’s data
1

Trends
2014/2012 2016/2014

↓

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↓

Swiss, Re (2013). World Insurance in 2012: Progressing on the long and winding road to recovery. Sigma, No. 3,
Zurich, Switzerland. <http://media.swissre.com/documents/sigma3_2013_en.pdf>.
2
Swiss, Re (2014). World Insurance in 2013: Steering towards recovery. Sigma, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma3_2014_en.pdf>.
3
Swiss, Re (2015). World Insurance in 2014: Back to life. Sigma, No. 4. Zurich, Switzerland. Retrieved from
http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf
4
Swiss, Re (2016). World Insurance in 2015: Steady growth amid regional disparities, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma_3_2016_en.pdf>.
5
Swiss, Re (2017). World Insurance in 2016: the China growth engine steams ahead, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma3_2017_en.pdf>.
6
Swiss, Re (2013). World Insurance in 2012: Progressing on the long and winding road to recovery. Sigma, No. 3.
Zurich, Switzerland. <http://media.swissre.com/documents/sigma3_2013_en.pdf>.
7
Swiss, Re (2014). World Insurance in 2013: Steering towards recovery. Sigma, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma3_2014_en.pdf>.
8
Swiss, Re (2015). World Insurance in 2014: Back to life. Sigma, No. 4. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf>.
9
Swiss, Re (2016). World Insurance in 2015: Steady growth amid regional disparities, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma_3_2016_en.pdf>.
10
Swiss, Re (2017). World Insurance in 2016: the China growth engine steams ahead, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma3_2017_en.pdf>.
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The table 2 almost reflects situation for advanced Asian insurance markets that is generally inherent
in Asian insurance market, namely: decreasing of all indicators from 2012 to 2014 and increasing
from 2014 to 2016 except insurance penetration. Country aspect of this issue illustrates other context
(Table 3).
Table 3
Advanced Asian insurance markets from 2012 to 2016: country aspect
Country

Indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Total premium volume,
654,1 531,5 479,8 449,7 471,3
bln of USD
Japan
Insurance density, USD 5167,5 4207
3778 3553,8 3731,7
Insurance penetration,
11,44
11,1
10,8
10,82
9,51
%
Total premium volume,
32,7
36,1
41,0
45,7
56,4
bln of USD
Hong
Insurance density, USD 4543,9 5002,0 5647,0 6271,2 7678,8
Kong
Insurance penetration,
12,44
13,2
14,2
14,76 17,60
%
Total premium volume,
87,8
91,0
95,6
96,0
101,4
bln of USD
Taiwan
Insurance density, USD 3759,6 3886,0 4072,0 4094,1 4320,7
Insurance penetration,
18,19
17,6
18,9
18,97 19,99
%
Total premium volume,
22,1
18,0
27,0
28,0
21,0
bln of USD
Singapore
Insurance density, USD 3362,0 3251,0 3759,0 3825,1 3776,8
Insurance penetration,
6,03
5,9
6,7
7,25
7,15
%
Total premium volume,
139,3 145,4 159,5 153,6 170,9
bln of USD
South
Insurance density, USD 2785,4 2895,0 3163,0 3034,2 3361,9
Korea
Insurance penetration,
12,12
11,9
11,3
11,42 12,08
%
Total premium volume,
11,6
13,5
14,3
15,3
15,0
bln of USD
Israel
Insurance density, USD 1505,5 1749,0 1834,0 1896,7 1831,2
Insurance penetration,
4,78
4,6
4,7
5,35
4,71
%
Source: compiled by the author based on Swiss Re Institute’s data12345

Trends
2014/2012

2016/2014

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↑

1

Swiss, Re (2013). World Insurance in 2012: Progressing on the long and winding road to recovery. Sigma, No. 3.
Zurich, Switzerland. <http://media.swissre.com/documents/sigma3_2013_en.pdf>.
2
Swiss, Re (2014). World Insurance in 2013: Steering towards recovery. Sigma, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma3_2014_en.pdf>.
3
Swiss, Re (2015). World Insurance in 2014: Back to life. Sigma, No. 4. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf>.
4
Swiss, Re (2016). World Insurance in 2015: Steady growth amid regional disparities, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma_3_2016_en.pdf>.
5
Swiss, Re (2017). World Insurance in 2016: the China growth engine steams ahead, No. 3. Zurich, Switzerland.
<http://media.swissre.com/documents/sigma3_2017_en.pdf>.
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As can be seen from the table above it is possible to divide these advanced markets in Asian
countries into 3 groups:
1) all indicators were declining both from 2012 to 2014 and from 2014 to 2016 (Japanese insurance
market);
2) all indicators were rising both from 2012 to 2014 and from 2014 to 2016 (insurance markets
of Hong Kong, Taiwan, Singapore and South Korea);
3) some indicators were rising and declining both from 2012 to 2014 and from 2014 to 2016
(insurance markets of Israel).
The above-mentioned situation can be explained by influence of different factors and one of them is
activity of such infrastructure elements as insurance intermediaries (Table 4).
Table 4
Advanced Asian insurance markets from 2012 to 2015: intermediary aspect
Trends
Country

Indicator

2012

2013

2014

Life insurers
40
40
39
Non-life insurers
30
30
30
Intermediaries*
x
2283335
2293863
Life insurers
15
16
16
Non-life insurers
16
16
17
Hong
Composite insurers
10
10
8
Kong
Reinsurers
x
x
9
Intermediaries*
x
77946
83283
Life insurers
23
24
24
Non-life insurers
58
59
53
South
Korea
Reinsurers
1
1
1
Intermediaries*
288362
280087
245127
*Number of persons (brokers or agents and their staffs)
Source: compiled by the author based on OECD statistics1
Japan

2015

2015/
2012 or 2013

38
30
2059743
17
17
8
9
90969
24
52
1
235319

↓
x
↓
↑
↑
↓
x
↑
↑
↓
x
↓

The table 4 practically illustrates a stable number of insurance companies but a significant decrease
in number of brokers, agents and their staffs (Japan, South Korea). It is a possible cause of reduction in total
premium volume in Japan and greater popularity of other insurance distribution channels.
Another factor of influence on insurance markets development is activity of such infrastructure
elements as insurance associations (Table 5).
The table 5 presents that the most popular insurance associations in advanced Asian markets are
associations of life and general insurers, established over 50 years ago with the aim to protect rights and
interests of insurance policy holders and develop the insurance industry.
Conclusions. This study makes possible to generalize the main features of advanced Asian insurance
markets infrastructure:
1) in some Asian countries (Japan and South Korea) the number of insurance intermediaries and
their staffs are rapidly declining;
2) in considered Asian countries the most widespread associations of insurance companies are life
and non-life insurance associations.

1

General insurance statistics: Number of insurance employees (2018). Stats.oecd.org. <http://stats.oecd.org/>
(2018, January, 29).
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Table 5
Characteristic of the infrastructure elements of Advanced Asian insurance markets
Element
The Life Insurance
Association,
Singapore
(founded in 1962)

Characteristic
The not-for-profit trade body of life insurance product providers and life
reinsurance providers based in Singapore and licensed by the Monetary
Authority of Singapore. Its 30 members comprise 23 life insurers and seven life
reinsurers. The vision is to provide individuals with peace of mind and to
promote a society where every person is prepared for life’s changing cycles and
for those situations unforeseen1
The Israel Insurance
Is a voluntary organization incorporated as an not-for-profit organization and
Association (RA)
registered with the Registrar of Societies. Most of the insurers operating in Israel
in the branches of general insurance and marine insurance are members of the
Association. Every Israeli insurer that holds an insurance license in one of the
above branches is permitted to join the Association as a member. The
Association’s principal goals are: to represent the insurers before the Supervisor
of Insurance, media and the public, in its industry-related contractual
arrangements, subject to the permits required by law2
Associaton Of Life
Is a voluntary association that is incorporated as a private company (a not for
Insurance Companies profit organization) and is registered with the Registrar of Companies. Each
Of Israel Ltd
insurer that holds an insurance license in the area of life insurance is entitled to
(founded in 1957)
join the Association as a member. Was founded with the aim of making joint
index-linked investments in order for the insurance companies to be able to issue
life insurance policies that guarantee linkage3
Korean Fire
A professional risk management organization established by the "Law on
Protection
Indemnity for Fire Losses and Fire Insurance Contract". All the staff of KFPA
Association (KFPA)
are committed in playing the role of the risk management information center
(founded in 1973)
of Korea to make world a fire free society. The objectives of KFPA are to
inspect fire protection systems and other fire safety systems, and to present
proper measures against fires and explosions4
Korea Life Insurance A non-profit corporation and has remained committed to promoting common
Association (KLIA)
benefits for member companies and maintaining market discipline. In addition,
(founded in 1950)
it has contributed to the development of the life insurance culture. KLIA has
22 life insurers as full members and 2 associate members, Korean Re and IBK
Pension Insurance5
General Insurance
The aim is to uphold the rights and interests of insurance policy holders and
Association of Korea development of general insurance industry, to serve as a "communication"
(GIAK) (founded
channel between general insurers which provide social security and insurance
in 1946)
consumers who purchase general insurance6
The Korea Insurance
A not-for-profit membership corporation established to protect the interests
Development Institute of policyholders, and contribute towards the development of the insurance
(KIDI) (founded
industry. KIDI has twenty-five life insurance member companies, and seventeen
in 1983)
non-life insurance member companies (forty-two in total)7
1

Vision and Mission (2018). Lia.org.sg. <http://www.lia.org.sg/about/vision>. (2018, January, 29).
About the Israel Insurance Association (2018). Igudbit.org.il.
<http://www.igudbit.org.il/eng/Index.asp?ArticleID=394&CategoryID=387>. (2018, January, 29).
3
About the life Insurance Association (2018). Igudbit.org.il.
<http://www.igudbit.org.il/eng/Index.asp?CategoryID=385&ArticleID=400>. (2018, January, 29).
4
Welcome to KFPA (2018). Kfpa.or.kr. <https://www.kfpa.or.kr/en/introduct/int_02.asp>. (2018, January, 29).
5
About KLIA. (2018). Klia.or.kr. Retrieved 29 January 2018, from http://www.klia.or.kr/eng/aklia/aklia_02.do
6
Chairman Statements (2018). General Insurance Association of Korea. <https://www.knia.or.kr/eng/intro/intro01>.
(2018, January, 29).
7
Korea Insurance Development Institute (2018). Kidi.or.kr. <https://www.kidi.or.kr/eng/about/introduction.asp>.
(2018, January, 29).
2
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Continuation of table 5
“The objective of the GIAJ is to promote sound development and maintain
reliability of the general insurance business in Japan, and thus contribute to a
secure and safe society. To this end, the GIAJ now focuses on the following five
pillars of activities:
(1) Enhancement of Communication with Consumers
(2) Improvement of the Quality of Business Processes and Customer Inter-relations
(3) Development of the Business Infrastructure, and Requests and Proposals
(4) Contribution to Safety and Security in Society and the Community
(5) Contribution to the Global Community”1
The Life Insurance
“The objective of the LIAJ is to strive for sound development of the life
Association of Japan
insurance industry and maintain its reliability. Functions
(a) Research and study of theories and practices relating to life insurance
(LIAJ) (founded
in 1908)
(b) Public relations relating to life insurance
(c) Statement on life insurance
(d) Other functions considered necessary to attain the purpose of the Association”2
Source: compiled by the author based on information
General Insurance
Association of Japan
(GIAJ) (founded
in 1946)
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CLEAN TECHNOLOGIES AS AN INSTRUMENT
FOR IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
The article is devoted to the research of the issue of implementation of clean technologies
in agro-industrial complex as an instrument for improvement its competitiveness. It is
established that environmental protection is inseparable from the restructuring of the system
of economic relations, since the economic and ecological components of the existence of society
form a single indivisible system. Nowadays, most of the natural resources become waste that are
not used rationally. Agro-industrial complex is one of the material-rich and multi-purpose sectors
of the national economy. To overcome the negative situation prevailing over the last decades
in the field of waste management, it is necessary to find the most appropriate means. It is
proved that one of the necessary instruments for improving the competitiveness of products
of agro-industrial complex is clean technology. Five general principles of cleaner production are
considered: input-substitution, good housekeeping, internal recycling, technological
optimization/change, optimization of the product. The purpose of clean production is to achieve
and maintain a balance of economic, environmental and social aspects of economic entities.
Keywords: agro-industrial complex, сleaner production, competitiveness of agro-industrial
complex, environmental protection, sustainable development.
Problem statement. The gap between consumption and available resources of the Earth increases in
the negative side every year, demonstrating the rapid growth of human needs in conditions of limited
resources. Humanity has always used the environment mainly as a source of resources, but for a very long
time such activity did not affect the state of the biosphere. However, in the twentieth century changes in the
biosphere became catastrophic. Trying to constantly improve its existence, a person continues to increase
the pace of material production, without thinking about the inevitable harmful consequences for the person
and the biosphere. As a result of misuse of the biosphere, the state of the environment is extremely bad, and
this has become one of the greatest challenges of our time for the whole of humanity.
In the 60’s and 70’s of the twentieth century, humanity realized the need to preserve the balance
between economics and the environment and began to develop the idea of a World Strategy for Nature
Conservation. In 1992, the United Nations Conference on Environment and Development adopted
a strategy for sustainable development, based on the idea of a balance between the environment and its
resources, economy and population of the Earth. The goal of the Strategy for Sustainable Development is to
develop the main ways and means of adapting life to global change. In accordance with this goal, everyone
has the right to a clean environment, to a fruitful life in harmony with nature.
The efforts to minimize the environmental impacts of production processes, products and services
during the last decades has clearly been supported by an increased commitment of governments and
industry to environmental protection. The underlying agenda is the development of strategies
for sustainable development in business and in society at large1. However, there is a great distance from the
strategy of sustainable development to an effective system of its implementation. The weak degree
of implementation of the principles of the concept of sustainable development manifests itself in increasing
the technogenic load on the environment and its degradation. The task of developing effective instrument
for sustainable development is still unresolved.
Environmental protection is inseparable from the restructuring of the system of economic relations,
because the economic and ecological components of the existence of society form a single indivisible
1
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system. Understanding the scale and nature of environmental problems, their interrelation with the state
of the national economy allows determining the appropriate resources for their solution. Society can
develop only at the expense of the resources of the natural environment, most of which are not boundless
and urgent tasks of humanity is their rational use, preservation and restoration. However, nowadays most
of the natural resources become waste that are not used rationally.
Agro-industrial complex is one of the material-rich and multi-purpose sectors of the national
economy. Most agricultural products constitute an excessive flow of waste. To overcome the negative
situation prevailing over the last decades in the field of waste management, it is necessary to find the most
appropriate means. The link between nature and economic activity and the main means of balancing them is
clean production. The purpose of clean production is to achieve the fullest use of natural resources, while
simultaneously caring for future generations.
Analysis of the last researches and writings. The problems of waste management in the context
of environmental protection were considered in were considered in writings of I. Aleksandrov, K. Baretta,
K. Boulding, S. Garmash, N. Golikova, Z. Gutsaylyuk, O. Derikolenko, P. Aikins, T. Zhelezna,
Y. Lebedinsky, R. Lohr, O. Maley, V. Kerzhakov, N. Pirogov, I. Sotnik, S. Soloviev, K. Ferucci,
M. Chumachenko etc.
At the same time, the issue of strengthening the competitiveness of agro-industrial complex through
the prism of the problems of clean technologies in the conditions of modern socio-economic development
of Ukraine requires more attention.
The aim of the article. The purpose of the paper is to study the problem of implementation of clean
technologies in agro-industrial complex as an instrument for improvement its competitiveness.
Basic results of the research. The environment is actively involved in the process of production
of material goods not only as a supplier of natural resources, but also as a factor of production. As a result,
there is a tendency for deterioration of indicators characterizing the state of the environment, which
becomes a limiting factor in the economic and social development of society, especially in conditions
of extensive agriculture1.
Global agriculture is particularly challenged by the United Nations Sustainable Development Goals
(SDG) for 20302. While agriculture should contribute towards SDG 1, 2, 3 (no poverty, zero hunger, good
health and well-being), it has to support SDG 12, 13, 14 and 15 (responsible consumption and production,
climate action, life below water, life on land) at the same time. In particular, agriculture is one of the most
significant sectors in terms of climate and energy consumption. Globally, agriculture contributes 10%–12%
of total anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions and 56% of the non-CO2 GHG emissions, mainly
due to nitrous oxide emissions from soils and methane emissions from cattle. In addition to greenhouse gas
emissions and energy consumption, agriculture is the single largest consumer of water in most countries,
and is accordingly also a significant source of water pollution. These dependencies and externalities force
agriculture to improve its production and become cleaner by using fewer resources and causing fewer
emissions. In addition, higher productivity is widely demanded from agriculture, in order to cope with
an increasing world population and food demands. That means two major goals have to be reached, ideally
without trade-offs. A successful implementation of clean technologies, which are commonly defined
as “means of providing a human benefit which, overall, uses less resources and causes less damage than
alternative means with which it is economically competitive”, could support the transition of the global
agricultural system towards these goals3.
Note that the launch of the Pollution Prevention Pays program in 1974 is generally regarded as the
first landmark on the road towards Cleaner Production. The 3P program was unique in its recognition of the
importance of process and product innovation for achieving the dual objectives of enhancing
competitiveness and reducing environmental impacts. The initial concepts of cleaner production were
1
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assembled during the mid-1980’s, but the establishment of the Cleaner Production Program at the United
Nations Environment Program in 1989 provides a commonly recognized historical mark for the formal
launch of the concept1.
UNEP has been successful in proposing Cleaner Production as an overarching concept, and
in building consensus on its operational definition. UNEP definition on Cleaner Production is as following:
Cleaner production is the continues application of an integrated preventive strategy applied to products,
production and service for enhancing effectiveness which reduces risks to human and environment and
increases economic benefits. For production processes, Cleaner Production involves conserving raw
materials and energy and eliminating toxic raw materials, reducing the quantity and toxicity of all emissions
and wastes before they leave the process. For products, Cleaner Production involves reducing negative
impacts along the life cycle of a product, from raw materials extraction to its ultimate disposal. For
services, Cleaner Production involves incorporating 2 environmental concerns into designing and delivering
services. Cleaner Production requires changing attitudes, applying know how and improving technology2.
The concept of Сleaner Production became a program of action with two specific objectives:
1. Improving eco-efficiency of production in the short- and medium- term.
2. Long-term dematerialization.
Globally, the process of adopting cleaner technologies is part of the sustainable development policy
defined in Agenda 21, adopted in Rio de Janeiro in 1992, in that it promotes and encourages the adoption
of new manufacturing processes that make scale economies of both raw materials and energy, and are
cleaner with regard to environmental protection and adjacent populations. The concept of cleaner
production is well-known in industrial environmental management. Clean production is an integrated
approach to production, constantly asking what happens throughout the life cycle of the chemical
or product. It is necessary to think in terms of integrated systems, which is how the living world functions3.
There are a number of broadly synonymous concepts that describe this drive towards sustainability.
UNEP has coined the term Cleaner Production (CP) to describe the concept, US-EPA calls it Pollution
Prevention (P²), the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) uses the term Ecoefficiency and other institutions use terms such as waste minimisation and green productivity to describe
more or less the same concept. A more recent concept is that of Zero Emission, adopted as a vision and a
target by industrial sectors such as the Pulp and Paper Industry, as well as by the research community in
e.g. the Global ZERI Network (Zero Emissions Research & Initiatives). It is meant to go beyond Cleaner
Production, by being more comprehensive and making all resources useful. A Technology Platform for
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants is developed within the EU Seventh Framework Programme. The
concept of Industrial symbiosis, or Industrial ecology is even more comprehensive, in that it optimises the
industrial system as a whole or a considerable set of industries4.
Cleaner Production describes a preventative approach to environmental management. It is neither
a legal nor a scientific definition to be dissected, analyzed or subjected to theoretical disputes. It rather
refers to a mentality of how goods and services are produced with minimum environmental impact under
current technological and economic limitations5.
Cleaner Production requires that resources be managed efficiently. This consists both of careful use
of resources, the closing of material streams, and resource substitution. It is possible to outline five general
principles of Cleaner Production:
1. Input-Substitution Use of less hazardous raw-, auxiliary- or operating materials. Use of operating
materials with a longer lifetime.

1
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2. Good Housekeeping Increase the Material and Energy efficiency of actions in the process.
Try to fetch the “low hanging fruits” first, e.g. reduce losses due to leakage. It is important to train
employees.
3. Internal Recycling Close Material and Energy Loops for water, solvents, etc. Cascading
of Material and Energy streams.
4. Technological Optimisation/Change Implementation of new technologies. Improved process
control. Redesign of processes. Change in or substitution of hazardous processes.
5. Optimisation of the Product Increasing the lifetime. Easier repair. Easier de-manufacturing,
recycling or deposition. Use of non-hazardous materials1.
CP itself is not a solution to all environmental problems, but it reduces the dependence on end-ofpipe solutions, generates less harmful wastes. Products that are designed and produced with CP in mind are
often less harmful for consumers to use, and their residuals are normally less of a burden to waste streams.
Apart from the environmental benefits, CP practice also offers the organization with financial gains.
CP strategies are assuming significance in most industries including the agro based industries2.
Pollution problems in agro-based industry are caused mainly due to the energy consumption;
wastewater and solid wastes generated during their manufacturing processes and air pollution problems are
caused by combustion processes. Assessment of CP enables to recognise and examine the CP opportunities
which can make possible their implementation in industries. The assessment consists of identification
of sources of wastes and emissions through an audit to be conducted on resource consumption; impact
on environment. Further, comparing with best performing unit provides an opportunity to understand
the shortcomings and get new ideas to improve and perform better3.
In the application of Cleaner Production Policy to the Agriculture the areas where the attention has to
be paid are increasing environment friendly agro- productions, minimization of environmental pollution
due to the use of ago-chemicals, marketing management, correct polices and planning, accurate land
management, development of soil conservation methods for agricultural lands and delivery of agricultural
production to the market under the production label of environment4.
In the absence of modern clean technologies, the competitiveness of agro-industrial sector is
hampered. Competitiveness is a multi-faceted concept, that depends on the degree of intensity
of competition, market conditions, advertising activities, management level and maintenance.
Despite the large number of factors that affect the competitiveness of agro-industrial complex,
the main and determining factor of these remains the ability to produce competitive products and create
conditions for its promotion on the market.
One of the necessary instruments for improving the competitiveness of products of agro-industrial
complex is clean technology. For example, integrated pest management is a cleaner production technology,
developed for pollution prevention and control in agriculture in the 1970’s. Since then its usefulness has
been demonstrated in most countries, for example with cost savings of 37%–53% in South Africa. A further
example is agricultural biogas, which became popular as a renewable form of energy production on a smallscale household-level in the 1970’s in India and China and on an industrial scale in the 1980’s in Europe,
particularly in Germany. Biogas production from agricultural wastes, i.e., animal manure, harvest residues
or slaughter wastes, combines waste treatment with energy production, which makes it very attractive for
agriculture. More recently, the Clean Development Mechanism offers the possibility for developed
countries to account reduced carbon emissions by implementing measures in less-developed and thus lessexpensive countries. Dechezleprêtre, Glachant & Ménière analysed Clean Development Mechanism
projects and showed that in the agricultural sector, 105 projects, which transferred GHG emission reduction
technology from industrial countries to less-developed countries, were registered by 2007. This number
1
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increased up to 959 projects by 2010, as reported in Larson, Dinar & Frisbie. This development shows that
there is a growing market for cleaner production in agriculture1.
Сleaner Production does not deny growth; it merely implies that growth should be ecologically
sustainable. It should not be considered only as an environmental strategy, because it also relates to
economic considerations in determining the optimal way of producing a product or a service. In this
context, waste may be considered as a “product” with negative economic value. Each action to reduce
consumption of raw materials and energy, and prevent or reduce generation of waste, can increase
productivity and bring financial benefits to an enterprise. Cleaner Production is a “win-win” or even “winwin-win” strategy. It protects the environment, the consumer and the worker while improving industrial
efficiency, profitability, and competitiveness2.
Сleaner Production is a strategy towards achieving sustainable production, reducing wastes and
emissions at the source and is distinct from end-of-pipe technologies. Despite the advantages of Сleaner
Production, there are some barriers that are active making its worldwide implementation difficult. Major
barriers to the implementation of Сleaner Production are lack of knowledge of the appropriate technology,
lack of technical expertise in the methodology of process assessment and diagnosis, lack of financial
resources, lack of awareness, government policies and regulations, incentives for investment in end-of pipe
technologies and resistance to new ideas3.
Therefore, further development of clean technologies in the field of agro-industrial complex is
possible on the basis of balanced steps aimed at increasing the volume of competitiveness as a driving force
for the development of economic actors in agro-industrial complex. This will contribute to strengthening
the industrial base of agro-industrial complex, the development of the industrial and scientific and technical
potential of the country, strengthening the material situation and living conditions of industry workers,
preserving food security of the state.
Conclusions. The gap between the volume of accumulation of agro-industrial waste and measures
aimed at preventing their secondary use, processing, utilization, etc., exacerbates the ecological crisis and
becomes an inhibitory factor of economic development of the country. Ukraine needs urgent reform of the
legal and economic system that regulates the use of waste, including agro-industrial complex as one of the
key sectors of the economy of our country, taking into account international and European experience.
Necessary requirement to manage modern agro-industrial production is the desire for sustainable and stable
development which involves achieving and maintaining a balance of economic, environmental and social
aspects of economic entities. To reorganize production in the agro-industrial complex of Ukraine, a set
of legal, economic, organizational, administrative and technological measures should be taken.
The interconnection of the effectiveness of agro-industrial production with the potential deterioration
of the quality of the environment has become more pronounced with increasing intensity of methods
of agro-industrial production. All negative impacts on the environment can be significantly reduced or
completely eliminated by changing the production technologies in AIC, in particular, after applying clean
agricultural production. This will allow maintaining a balance between agro-industry and the state of the
environment, which will allow obtaining a sufficient quantity of agricultural products, an acceptable
income for producers of such products and an optimal environment for the population.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКСПОРТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
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THE DETERMINANTS OF EXPORT EFFICIENCY
OF UKRAINIAN AGRARIAN INDUSTRY
There is insufficient number of papers with the analysis of international competitiveness’
determinants of agrarian enterprises. Ukraine is one of the bigest and fast growing agrarian
exporters. Thus, the aim of the study is to identify the determinants of export efficiency
of Ukrainian agricultural products on the international and EU markets. Multifactor regression
analysis of the agrarian products export allowed to identify the key determinants of its
efficiency. Thus, the GDP rate, the exchange rate, gross value added of the agrarian sector and
the value of export procedures have been revealed to have statistically significant effect on the
rate of Ukrainian export value. On the other hand, the share of agrarian export in Ukraine’s total
export depends on the rate of GDP, exchange rate, export costs and budget subsidies to
agricultural producers. The case of export to EU has some differences. The significant
determinants are: the exchange rate, the number of tax payments, the gross value added of the
agrarian sector, and the rate of GDP.
Keywords: export efficiency, competitiveness, Ukraine, regression analysis.
Постановка проблеми. Українська економіка є дуже залежною від міжнародних ринків. При
цьому, структура експорту традиційно є ресурсоорієнтованою, з переважанням металургії та
агропромислового комлексу. Після 2014 року, внаслідок подій на сході України, значення металургії
скоротилося, при цьому експорт с/г продукції продовжував демонструвати стале зростання, як щодо
вартістних показників, так і частки в загальному експорті країни.
Протягом останнього десятиліття постійно збільшувалася кількість підприємств-експортерів
аграної продукції, а також розширювалася номенклатура експортної продукції. Проте, попри
останню значну девальвацію гривні, поки існують товарні позиції, які не демонстрували зростання
закордонних продажів. Така різнонаправлена ситуація з українським аграним експортом актуалізує
питання міжнародної конкурентоспроможності сектору, продукції та окремих підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри те, що сама проблема
конкурентоспроможності не є новою для наукової спільноти, а її дослідження мають широкий
діапазон, до цього часу не існує єдиного підходу до трактування цього терміну та його критеріїв.
Класичною теоретичною роботою цього напряму є наукова праця М. Портера. Останнім часом
західні дослідники, наприклад, В. Карлін, А. Глін, Дж. ван Рінен, Д. Черрато, Д. Деперу, Г. Дозі,
М. Граці, Д. Мосчела, Т Маєр та ін., у своїх дослідженнях змінили акцент з концептуалізації
на емпіричну оцінку чинників міжнародної конкурентоздатності підприємств. До цього призвела
поява баз даних з характеристиками підприємств, що й зумовило зсув акценту дослідження
з макрорівня на мікрорівень.
Проблема конкурентоспроможності в Україні завжди була актуальною в наукових та
бізнесових сферах. Нині існує значна кількість описових робіт, де аналізуються різні аспекти
конкурентоспроможності підприємства. Зокрема, І. Вінніченко, О. Доброзорова, А. Донських,
М. Малік, Л. Петіна, О. Россіхіна досліджують сутність та чинники конкурентоспроможності;
В. Гомза, М. Малік приділяють увагу напрямам підвищення конкурентоспроможності. Значно
менша кількість робіт присвячена міжнародній конкурентоспроможності саме аграрних
підприємств. Практично відсутні роботи, які б аналізували чинники міжнародної
конкурентоспроможності аграрних підприємств.
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Завданнями дослідження є виявлення детермінантів експортної ефективності аграрної
продукції України на міжнародному ринку на ринку країн ЄС.
Виклад основного матеріалу.
Для досягнення поставленої мети використаємо багатофакторний регресійний аналіз.
Змінні, для яких вдалося зібрати дані, та джерела статистики подані в таблиці 1. Загалом,
регресори можна поділити на дві великі групи: 1) макропоказники української економіки та
2) інституційні чинники країни-експортера, тобто України.
Таблиця 1
Відібрані чинники для аналізу
№

Позначення змінної

Суть змінної

Залежні змінні
Вартість експорту аграрної продукції, млрд дол.
Частка аграрного експорту в загальному
експорті України, %
Вартість аграрного експорту до ЄС-28, млрд дол
Частка аграрного експорту до ЄС-28 в
загальному експорті України до ЄС-28, %
Регресори

1.

Ex_ag_total

2.

Share_ag_tot

3.

Ex_ag_EU

4.

Share_ag_EU

5.

RealGDP_rate

Темпи зростання реального ВВП, %
до попереднього року

6.

Inflation

Середньорічна інфляція, %
до попереднього року

7.

Exchange_rate

Обмінний курс USD/UAH

8.

GVA

Валова додана вартість у аграрному секторі

9.

Empl

Зайнятість в аграрному секторі, в млн. осіб

10. Share_tot_emp

Частка в загальній зайнятості, %

11. аg_output

Змінна вартості виробництва аграрної продукції,
% до попереднього року

12. Total BOT

Трансфери виробникам та інші державні
виплати, млрд дол

13. BOT share

Частка BOT у вартосі аграрної продукції

14. tax payments

Кількість платежів на рік, од
Загальна ставка податків та внесків (% до
прибутку)
Вартість експорту, в дол США

15. Tot_tax_rate
16. Value of Export

Джерело

UN Comtrade1
Власні розрахунки
UN Comtrade
Власні розрахунки
Державна служба
статистики2, FAO3,
World Bank4
Державна служба
статистики, FAO,
World Bank
НБУ5
Державна служба
статистики, FAO,
World Bank
Державна служба
статистики, FAO
Державна служба
статистики, FAO,
World Bank
Державна служба
статистики, FAO,
World Bank
OECD PSE/CSE
database6
OECD PSE/CSE
database
Doing business7
Doing business
Doing business

1

United Nations Comtrade Database. International Trade Statistics. Import/Export Data. <https://comtrade.un.org/>.
Державна служба статистики. Статистична інформація. <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
3
Food and agriculture data. FAOSTAT. <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.
4
World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/>.
5
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період). <https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls>.
6
Producer and Consumer Support Estimates database. <http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/
producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm>.
7
DOING BUSINESS. Measuring Business Regulations. <http://www.doingbusiness.org/>.
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Будемо почергово оцінювати експортну ефективність на основі виявлення значущих
детермінантів для чотирьох залежних змінних: динаміки вартості загального аграрного експорту
України (Ex_ag_total), частки аграрного експорту в загальному експорті України (Share_ag_tot),
вартісті аграрного експорту до ЄС-28 (Ex_ag_EU), а частка аграрного експорту до ЄС-28
в загальному експорті України до ЄС-28 (Share_ag_EU). Оскільки нами було відібрано
спостереження змінних лише за 11 періодів, це зумовлює необхідність обраховувати декілька
регресій. Задля оптимізації аналізу було побудовано кореляційну матрицю, яка дозволила виявити
регресори з найбільшим зв’язком з регресантом, та попередити мультиколінеарність (див рис. 1).
Кореляційна матриця
1
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Рис. 1. Кореляційна матриця
Знайдемо оцінки регресорів для залежної змінної «динаміка загального аграрного експорту
України». Виходячи зі значень кореляції між змінними для оцінки впливу на залежну змінну
вартості експорту аграрної продукції відберемо регресори, які мають найбільший зв’язок: зростання
реального ВВП, доданої вартості аграрного сектору, валютного курсу, а також вартості оформлення
експорту. Результати оцінки представлені нижче.
F-статистика (F(4, 6) = 81,64068) з Р-значення (F) = 0,000023, що значно менше прийнятого
рівня значимості) свідчить про значимість отриманої моделі в цілому. Критерій Ст’юдента вказує на
значимість лише const, RealGDP_rate, dif_GVA.
Нами було розраховано обмежену модель без регресорів, які виявилися незначимими. Проте
перевірка пропущення змінних (нульова гіпотеза: параметри є нулями для таких змінних
dif_exchange, dif_value_export; Тестова статистика: F(2, 6) = 0,992248 з р-значенням = P(F(2, 6)>
0,992248) = 0,424337) свідчить, що ці чинники варто залишити в нашій моделі.
Було обраховано також ще дві моделі: почергово виключалися дві змінні dif_GVA та
RealGDP_rate, оскільки вони мають високе значення попарної кореляції (0,6). Проте в обох рівень
адекватності моделі є гіршим, ніж в нашому першому варіанті, якщо грунтуватися на індексові
детермінації та інформаційних критеріях.
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Таблиця 2
Модель 1: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11)
Залежна змінна: dif_ex_ag_total
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett))
Коефіцієнт

Ст. Похибка

Z

p-значення

−8,02370
2,06865
0,121032
0,723276
−0,425819

3,59968
0,673251
0,0973234
0,178082
0,397335

−2,229
3,073
1,244
4,061
−1,072

0,0258
0,0021
0,2136
<0,0001
0,2839

const
RealGDP_rate
dif_exchange
dif_GVA
dif_value_export
Середнє зал. змін.
Сума кв. залишків
R-квадрат
F(4, 6)
Лог. Правдоподібн.
Крит. Шварца
Параметр rho

5,048486
734,6573
0,894122
81,64068
−38,71662
89,42272
−0,201733

Ст. Відх. зал. змін.
С.П. регресії
Скориг. R-квадрат
Р-значення (F)
Крит. Акайке
Крит. Хеннана-Куїнна
Стат. Дурбіна-Уотсона

**
***
***

26,34150
11,06539
0,823537
0,000023
87,43324
86,17916
1,940543

Для виявлення можливості гетероскедастичності проаналізовано діаграми розсіювання для
залежної змінної та регресорів. Дисперсія dif_ex_ag_total (залежної змінної) не змінюється при
зростанні RealGDP_rate, dif_exchange, dif_GVA, dif_value_export, що вказує на гомоскедастичність.
Така гіпотеза підтверджується за допомогою формального тесту Уайта – Тестова статистика:
TR^2 = 9,482839, з р-значенням = P(Хі-квадрат(8)> 9,482839) = 0,303214.
Тест Бройша-Годфрі для автокореляції першого порядку для нашої моделі підтвердив її
відсутність. Значення статистик наступні: 1. Тестова статистика: LMF = 0,219731,
з р-значенням = P(F(1,5)> 0,219731) = 0,659; 2. Альтернативна статистика: TR^2 = 0,463059,
з р-значенням = P(Хі-квадрат(1)> 0,463059) = 0,496; Ljung-Box Q’ = 0,488296,
з р-значенням = P(Хі-квадрат(1)> 0,488296) = 0,485.
Таким чином, ми підтвердили значимість та ефективність отриманих коефіцієнтів нашої
моделі. Фінальний варіант моделі подано нижче.
^dif_ex_ag_total = –8,02 + 2,07*RealGDP_rate + 0,121*dif_exchange +
(3,60)
(0,673)
(0,0973)
+ 0,723*dif_GVA – 0,426*dif_value_export
(0,178)
(0,397)

(1)

T = 11, R-квадрат = 0,894, скоригований R-квадрат = 0,824
(стандартні похибки у дужках)
Як видно, позитивний вплив на український аграрний експорт чинить ВВП, валютний курс,
додана вартість аграрного сектору. Константа та вартість оформлення експорту мають від’ємне
значення. Від’ємне значення констати ми можемо пояснити динамічною девальвацією гривні,
відповідно різким зменшенням вартості аграрного експорту у доларовому еквіваленті. Крім того,
міжнародні сировині аграрні ринки є дуже волатильними, що також мало свій вплив на вартість
українського аграрного експорту.
Якщо зважати лише на статистично значимі чинники, то збільшення українського ВВП на 1 %
призводить до зростання аграрного експорту на 2,07 %; зростання ж доданої вартості в аграрному
секторі має результатом зростання аграрного ексопрту лише 0,7 %.
Далі виявимо ключові чинники для залежної змінної Share_ag_tot. Кореляційна матриця
вказує на те, що такими є: RealGDP_rate, Exchange_rate, GVA, Total BOT, Tot_tax_rate, Value
of Export. Первинні результати для обранних змінних подано нижче.
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Таблиця 3
Модель 2: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11)
Залежна змінна: dif_share_ag_tot
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett))
Коефіцієнт

Ст. Похибка

z

p-значення

29,7164
−1,68009
−0,300240
−0,155238
1,11500
1,87973
−0,224035

6,67767
0,585307
0,115136
0,116099
0,470711
1,59729
0,0619548

4,450
−2,870
−2,608
−1,337
2,369
1,177
−3,616

<0,0001
0,0041
0,0091
0,1812
0,0178
0,2393
0,0003

const
RealGDP_rate
dif_exchange
dif_GVA
dif_value_export
dif_tot_tax_rate
dif_total_BOT
Середнє зал. змін.
Сума кв. залишків
R-квадрат
F(6, 4)
Лог. Правдоподібн.
Крит. Шварца
Параметр rho

8,766013
425,4585
0,826751
220,4139
−35,71232
88,20991
−0,085335

Ст. Відх. зал. змін.
С.П. регресії
Скориг. R-квадрат
Р-значення (F)
Крит. Акайке
Крит. Хеннана-Куїнна
Стат. Дурбіна-Уотсона

***
***
***
**
***

15,67088
10,31332
0,566878
0,000054
85,42464
83,66892
2,155456

У цілому, відповідно до F-статистики ця модель є також адекватною, але два регресори
виявилися значимими на рівні> 10%. Здійснимо діагностику моделі на зайві змінні. Нульова
гіпотеза: параметри регресії дорівнюють нулю при змінних dif_GVA, dif_tot_tax_rate, які мають
t-статистику> 10%. Тестова статистика: Робастна F(2, 4) = 3,16061, p-значення 0,150196.
Розрахункове значення менше від критичного, тому приймаємо нульову гіпотезу. Крім того,
виключення змінних покращило 3 з 3 інформаційних критеріїв.
Нова модель подана в табл 4.
Таблиця 4
Модель 3: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11)
Залежна змінна: dif_share_ag_tot
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett))
Коефіцієнт

Ст. Похибка

Z

p-значення

24,2560
−1,76784
−0,270079
0,971428
−0,180536

3,43316
0,370423
0,0680764
0,375018
0,0453023

7,065
−4,772
−3,967
2,590
−3,985

<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0096
<0,0001

const
RealGDP_rate
dif_exchange
dif_value_export
dif_total_BOT
Середнє зал. змін.
Сума кв. залишків
R-квадрат
F(4, 6)
Лог. Правдоподібн.
Крит. Шварца
Параметр rho

8,766013
509,9547
0,792344
8,032905
−36,70867
85,40682
−0,115121

Ст. Відх. зал. змін.
С.П. регресії
Скориг. R-квадрат
Р-значення (F)
Крит. Акайке
Крит. Хеннана-Куїнна
Стат. Дурбіна-Уотсона

***
***
***
***
***

15,67088
9,219135
0,653907
0,013744
83,41734
82,16326
2,205624

Як бачимо, отримали модель, яка має всі значущі регресори на рівні <1 %, а також
скоригований індекс детермінації, який пояснює вже 65 % залежності між обраними змінними.
Тест Вайта вказує на відсутність гетерескедстичності: тестова статистика: TR^2 = 6,082579,
з р-значенням = P(Хі-квадрат(8)> 6,082579) = 0,637982. Тобто, отриманні оцінки є ефективними.
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Результати тесту Бройша-Годфрі дають змогу нам стверджувати, що авкореляція відсутня
(див. Дод. ). Тестова статистика: LMF = 0,118748, з р-значенням = P(F(1,5)> 0,118748) = 0,744.
Альтернативна статистика: TR^2 = 0,255185, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1)> 0,255185) = 0,613.
Ljung-Box Q’ = 0,183198, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1)> 0,183198) = 0,669.
Фінальний варіант моделі подано нижче.
^dif_share_ag_tot = 24,3 – 1,77*RealGDP_rate – 0,270*dif_exchange +
(3,43)
(0,370)
(0,0681)
0,971*dif_value_export – 0,181*dif_total_BOT
(0,375)
(0,0453)

(2)

(стандартні похибки у дужках)
T = 11, R-квадрат = 0,792
Таким чином, згідно цієї моделі частка аграрного експорту в загальному експорті України
залежить від динаміки реального ВВП, обмінного курсу, вартості оформлення експорту та
бюджетних дотацій с/г виробникам. Варто відзначити, що усі регресори, окрім константи та вартості
оформлення експорту, мають обернений зв’язок з регресантом. Так, зростання українського ВВП
на 1% в середньому зумовлює зменшення частки аграрного експорту на 1,77 %.
Дуже цікавим є результат для регресора, який позначає обмінний курс, адже він також має
обернений вплив. Тобто, це свідчить про те, що неаграрні сектори економіки отримують більше
конкурентних переваг на зовнішніх ринках, ніж аграрний експорт, оскільки зі збільшенням курсу
долара, частка с/г експорту зменшується на 0,27 %.
Зовсім неочікуваним є результат для вартості оформлення експорту, адже його зростання
призводить до збільшення частки аграрного експорту. Таку ситуацію, на нашу думку, можна
пояснити тим фактом, що вартість у нас взята в цілому для українського експорту, відповідно
по секторах вона може різниться. Однак, отриманий результат свідчить в даному випадку
на користь більшої конкурентоспроможності аграрного експорту, ніж експорту загалом. Тобто,
вартість оформення на експорт аграрної продукції має менш критичне значення для ефективності її
експорту та конкурентоздатності на міжнародних ринках.
Трансфери виробникам та інші державні виплати також виявили зворотній зв’язок з часткою
аграрного експорту. Відповідно, зростання таких виплат с/г виробникам зменшує на 0,18 % частку
с/г торгівлі в загальній зовнішній торгівлі України.
Надалі проведемо схожий регресійний аналіз саме для експорту аграрної продукції до ЄС.
Таблиця 5
Модель 4: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11)
Залежна змінна: dif_ag_EU
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett))
Коефіцієнт

Ст. Похибка

Z

p-значення

24,3496
−2,09756
−0,623740
0,509539
1,81306

10,0134
2,60992
0,372951
0,189656
0,861800

2,432
−0,8037
−1,672
2,687
2,104

0,0150
0,4216
0,0944
0,0072
0,0354

const
RealGDP_rate
dif_exchange
dif_tax_payments
dif_GVA
Середнє зал. змін.
Сума кв. залишків
R-квадрат
F(4, 6)
Лог. Правдоподібн.
Крит. Шварца
Параметр rho

24,13006
8419,120
0,602371
10,47065
−52,13033
116,2501
−0,141664

Ст. Відх. зал. змін.
С.П. регресії
Скориг. R-квадрат
Р-значення (F)
Крит. Акайке
Крит. Хеннана-Куїнна
Стат. Дурбіна-Уотсона

**
*
***
**

46,01444
37,45913
0,337285
0,007130
114,2607
113,0066
2,247794
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Як бачимо, не всі регресори є статистично значимими. Нами були зроблені спроби підвищити
якість моделі: видалялися з оцінки деякі зміни, для змінної GVA був взятий логарифм. Це дозволило
значно покращити загальну адекватність моделі та 3 з 3 інформаційних критеріїв. Сама модель
подана нижче.
Таблиця 6
Модель 5: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11)
Залежна змінна: dif_ag_EU
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett))
Коефіцієнт

Ст. Похибка

Z

p-значення

−1020,51
−0,934601
1,01812
115,054

353,666
0,226210
0,249826
38,8143

−2,886
−4,132
4,075
2,964

0,0039
<0,0001
<0,0001
0,0030

const
dif_exchange
dif_tax_payments
l_GVA
Середнє зал. змін.
Сума кв. залишків
R-квадрат
F(3, 7)
Лог. Правдоподібн.
Крит. Шварца
Параметр rho

24,13006
8574,550
0,595030
6,744976
−52,23095
114,0535
−0,049073

Ст. Відх. зал. змін.
С.П. регресії
Скориг. R-квадрат
Р-значення (F)
Крит. Акайке
Крит. Хеннана-Куїнна
Стат. Дурбіна-Уотсона

***
***
***
***

46,01444
34,99908
0,421471
0,017919
112,4619
111,4586
2,067213

Скоригований R-квадрат збільшився з 33 до 42 %. Для полегшення розуміння зв’язку між
змінними запишемо наші результати у вигляді рівняння.

^dif_ag_EU = –1,02e+03 – 0,935*dif_exchange + 1,02*dif_tax_payments + 115*l_GVA
(354)
(0,226)
(0,250)
(38,8)

(3)

(стандартні похибки у дужках)
T = 11, R-квадрат = 0,595
Тест Вайта вказує на те, що модель гомоскедастична (тестова статистика: TR^2 = 10,057768,
з р-значенням = P(Хі-квадрат(8)> 10,057768) = 0,260995).
Відповідно до значення статистики Дарбіна-Уотсона (2,067213) автокореляція відсутня. Інші
тести (тестова статистика: LMF = 0,032621, з р-значенням = P(F(1,6)> 0,0326207) = 0,863;
альтернативна статистика: TR^2 = 0,059481, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1)> 0,0594813) = 0,807;
Ljung-Box Q’ = 0,0334857, з р-значенням = P(Хі-квадрат(1)> 0,0334857) = 0,855) підтверджують цей
висновок.
Таким чином, на динаміку українського аграрного експорту до ЄС, відповідно на її
конкурентоздатність, впливають три чинники: валютний курс, кількість податкових платежів, а
також динаміка валової доданої вартості аграрного сектору. Всі, окрім валютного курсу, мають
прямий вплив. Зовсім незрозумілим є знак біля чинника з найбільшим впливом – кількості
податкових платежів. Адже, відповідно до нашої моделі збільшення кількості платежів зумовлює
зростання аграрного експорту. На нашу думку, цей чинник інституційного середовища має таке
значення внаслідок перекосів української економіки, а також особливостей експорту української
аграрної продукції, коли найбільші та середні експортери, що становить 74 % українського
експорту, використовують фірми-«прокладки» з використанням непрямих контрактів1 з низки
1

Экспорт и офшоры в Украине: вскрылась неожиданная правда. <https://ru.narodna-pravda.ua/2017/10/20/
eksport-y-ofshory-v-ukrayne-vskrylas-neozhydannaya-pravda/>.
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причин. До речі, як свідчить практика, такі фірми розташовані саме в юрисдикціях ЄС, які мають
ознаки квазі-офшорів: Нідерланди, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Литва.
Інші регресори мають очікувані знаки. Так, падіння курсу гривні збільшує експорт с/г
продукції до ЄС на 0,93 %. А зростання доданої вартості в аграрному секторі на 1% призводить
до збільшення на 1,15 % експорту.
Продовжимо наш аналіз, але вже для залежної змінної – частка експорту аграрної продукції
в загальному експорті до ЄС. З матриці кореляції були відібранні зміні з найбільшим звязком з цією
змінною. Було обраховано декілька моделей з додаванням та видаленням інших змінних.
В результаті ми отримали такі результати, з найкращими тестами адекватності.
Таблиця 7
Модель 6: МНК, на базі спостережень 2005-2015 (T = 11)
Залежна змінна: l_Share_ag_EU
HAC-стандартні похибки , ширина вікна 1 (Ядро Бартлетта (Bartlett))

const
l_Exchange_rate
l_GVA
RealGDP_rate

Коефіцієнт

Ст. Похибка

Z

p-значення

−10,5854
−0,438010
1,51901
−0,0413926

1,99467
0,145188
0,241017
0,00370914

−5,307
−3,017
6,302
−11,16

<0,0001
0,0026
<0,0001
<0,0001

Середнє зал. змін.
Сума кв. залишків
R-квадрат
F(3, 7)
Лог. Правдоподібн.
Крит. Шварца
Параметр rho

2,731375
0,144175
0,924665
95,06642
8,232085
−6,872590
−0,178006

Ст. Відх. зал. змін.
С.П. регресії
Скориг. R-квадрат
Р-значення (F)
Крит. Акайке
Крит. Хеннана-Куїнна
Стат. Дурбіна-Уотсона

***
***
***
***

0,437468
0,143515
0,892378
4,91e-06
−8,464171
−9,467440
1,997576

Як бачимо, нам довелося додати логарифми залежної змінної, а також логарифми обмінного
курсу та загальної доданої вартості в агросекторі. Така модифікація змінних дозволила отримати
дуже високий показник скоригованого R-квадрату, інформаційних критеріїв, а також мати дуже малі
середні залишки змінних.
Тест Вайта (Тестова статистика: TR^2 = 8,856880, з р-значенням = P(Хі-квадрат(9)> 8,856880)=
= 0,450589) показав, що гетероскедастичність відсутня.
Показник статистики Дарбіна-Уотсона вказують на відсутність авторегресії.
Тест на нормальність розподілу залишків виявив їх близьке значення до нормального.
Наш кінцевий результат запишемо у вигляді рівняння.
^l_Share_ag_EU = –10,6 – 0,438*l_Exchange_rate + 1,52*l_GVA – 0,0414*RealGDP_rate
(1,99)
(0,145)
(0,241)
(0,00371)

(4)

(стандартні похибки у дужках)
T = 11, R-квадрат = 0,925
Як бачимо, наш аналіз виявив автономне зменшення частки аграрного експорту в загальному
експорті до ЄС, що є хорошим сигналом для структурних трансформацій економічного
взаємозв’язку України та ЄС.
Також наш аналіз виявив, що найбільшого значення набуває вплив динаміки ВВП, але зв’язок
обернений. Адже зростання ВВП на 1 % зменшує на цілих 4,14 % частку аграрного експорту до ЄС
в загальному експорті до цього регіону.
На противагу, зростання загальної доданої вартості в аграрному секторі додає 1,52 %
до частки аграрного експорту. Очікувано, що обмінний курс зменшує динаміку частки аграрного
експорту до ЄС (на 0,44 %).
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Висновки. Регресійний аналіз експорту аграрної продукції дозволив виявити чинники його
ефективності. Так, позитивний вплив на абсолютні показники українського експорту чинить
динаміка ВВП, валютний курс, валова додана вартість у аграрному секторі. Зворотній ефект має
вартість оформлення експорту. З іншого боку, частка аграрного експорту в загальному експорті
України залежить від динаміки реального ВВП, обмінного курсу, вартості оформлення експорту та
бюджетних дотацій с/г виробникам.
Для випадку експорту с/г продукції до ЄС було виявлено дещо інші чинники. Так, на динаміку
українського аграрного експорту до ЄС, відповідно на її конкурентоздатність, впливають
три чинники: валютний курс, кількість податкових платежів, а також динаміка валової доданої
вартості аграрного сектору. Всі, окрім валютного курсу, мають прямий вплив. На частку аграрного
експорту до ЄС мають вплив обмінний курс, валова додана вартість у аграрному секторі та динаміка
ВВП.
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ТРАНСФЕР ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ
Valentyna Kozlovtseva
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TRANSFER OF CLEAN TECHNOLOGIES IN UKRAINIAN
AGRICULTURE
The necessity of using environmentally friendly technologies transfer in the agro-industrial
sphere of Ukraine has been justified. The characteristic of factors hindering the technological
development of the agro-industrial sphere is given. The vectors of transformational changes
of the agro-industrial sphere in the case of environmentally friendly technologies implementing
are determined. A foreign experience on the incentive institutional structure in the areas
of technological transfer is specified. A characteristic of technological transfer types, acceptable
for implementing in the agro-industrial sphere of Ukraine is presented.
Keywords: agro-industrial complex, clean technologies, ecologization, technology transfer, Ukraine.
Актуальність теми дослідження. Сучасне геополітичне оточення України та наявні
зміщення у визначенні пріоритетних векторів розвитку, в значній мірі трансформують спектр
актуальної адміністративної уваги до розвитку агропромислової сфери у напрямку
до запровадження екологічно-чистих технологій. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період
до 2020 року відзначає технологічні проблеми, що супроводжують сферу АПК, зокрема низькі
темпи техніко-технологічного оновлення виробництва; переважне використання застарілих
технологій, а також акцентує увагу на необхідності створення умов для запровадження найбільш
продуктивних, ресурсномістких та енергоефективних засобів виробництва і технологій1. За даних
обставин, особливої актуальності набуває пошук потенційних інструментів, що сприятимуть
трансформаційним змінам в сфері технологічного оснащення агропромислової сфери, як підґрунтя
до запровадження екологічно-чистого виробництва.
Метою даної статті є дослідження стану трансферу екологічно-чистих технологій
в агропромислову сферу в Україні.
Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти трансферу екологічно-чистих технологій в різні
сфери харчової промисловості висвітлювались у працях таких вітчизняних науковців, як
Н.М. Андрєєва, Б.В. Буркинський, В.В. Бутенко, Н.Х. Грабак, Л.Є. Купінець, В.Р. Левкіна,
О.В. Нікішина, О.П. Прокопенко, А.П. Сава, Б.О. Сидорук, В.І. Ткачук, С.К. Харічков та інші вчені.
Разом з тим, перманентний розвиток еклого-економічних векторів політики нашої держави потребує
актуалізації досліджень щодо трансферу технологій саме в агропромислову сферу, яка є однією
з основоположних галузей виробництва в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сучасний інноваційний ринок агропромислової сфери України
не може відзначитись помітною динамікою екологічно-чистих технологій, накопичуючи від’ємні
за значенням тенденції та фокусуючись на ринках країн, що розвиваються. Такий підхід є
економічно обґрунтованим у короткотривалій перспективі, але загалом він є екстенсивним та
створює реальну загрозу майбутніх структурних криз. В умовах залишкового фінансування,
агропромислова сфера самостійно повинна створювати базу інвестиційної привабливості та
залучати інтегративні технологічні потоки. Подібна проблематиа набули широкого обговорення
1

Розпорядження про Стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року 2013 (Кабінет
Міністрів України). <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80, ст. 23>.
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на доктринальному рівні, про що свідчать численні наукові дослідження, в яких акцентується увага
на потребах національної агропромислової в технологічному екологізаційному оновленні. Так,
на необхідності трансферу екологічно-чистих технологій в сферу виробництва агропромислової
екологічно-чистої продукції в сфері АПК, як фактору оновлення стратегії розвитку даного сектору
економічного розвитку, звертають увагу доктори наук Н.М. Андрєєва та Л.Є. Купінець1. Сьогодні
трансфер технологій, під яким відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій» розуміють передачу технології, що оформлюється шляхом
укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього
договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов’язки щодо
технології та/або її складових, визнається у якості одного з ефективних інструментів досягнення
поставлених цілей із запровадження екологічно-чистих технологій в агропромислову сферу2.
Слід відзначити, що комерціалізація зелених технологій в агропромисловій сфері набуває
власної логіки за рахунок якісного підвищення конкурентоздатності виробленої продукції та
можливості розширення бази оптимального ціноутворення. Обидва окреслених блоки дозволять
агропромисловому комплексу України докорінно змінити систему фінансової динаміки не тільки
форсуючи, а й утворюючи суттєву базу накопичення вивільненої з виробничого кола капіталу, який
може бути трансформований чи диверсифікований в будь-якому напрямі. Таким чином, потенційне
впровадження трансферної технологічної динаміки прогностично здатне вплинути на наступні
вектори перетворень в агропромисловій сфері (див. табл. 1).
З точки зору шляху активізації трансферного ринку, Україна знаходиться в стані «пасивного
реципієнтного» стану, тобто не має жодної концентрованої національної інституційної структури,
яка б підтримувала трансфер екологічно-чистих технологій. Подібне становище з значній мірі
обмежує потенціал національного аграрного сегмента навіть з точки зору формування
транснаціонального запиту чи пропозиції на трансферному ринку. У зв’язку з цим, доцільним є
звернення до зарубіжного досвіду в досліджуваній сфері. Прикладом активної трансферної
технологічної системи є Федеральний консорціум лабораторій технологічного трансферу США (далі
ФКЛТТ), який утворено у 1974 році і який на початок 2017 року включає більше 300 інституційних
утворень3. Подібна система отримала назву Т2 та систематично являє собою таку структуру (рис. 1).
Наведена вище структура дає чітко зрозуміти, що успішний активний трансферний
національний проект є завжди багатовекторним та широко інклюзивним – включає як державу, так і
бізнес сегмент з науковим середовищем. Більшість рішень в межах подібної структури є
колегіальними та координаційними, що підвищую їх накопичувальну конвенційність, а отже – й
системну узгодженість.
На сьогоднішній день в Україні відсутня будь-яка консолідована система трансферу
технологій з комплексним урахуванням точок зору всіх суб’єктів агропромислового ринку.
Натомість, в Україні побудовано сегментовану систему з локалізованими частками без
впорядкованості та інституційної бази для координації. Подібний стан є допустимим для динаміки
технологічного трансферу в більшості сфер суспільного життя, крім агропромислової сфери, де
категорично заборонено проводити різкі локальні інноваційні зміни, які докорінно порушуватимуть
наявні зв’язки природного гомеостазу та дестабілізуватимуть всю національну екологічну систему.
Національне правове поле в максимально усіченому масштабі окреслює процесуальні аспекти
трансферу екологічно-чистих технологій агропромислової сфери залишаючи поза увагою видове їх
навантаження, що є критично важливим з огляду наявних в світі колізій, їх реалізації та нормування.
Одним з широковживаних видів трансферу екологічно-чистих технологій в агропромисловій сфері
в Україні є укладання патентної чи ліцензійної угоди, що полягає в прямому чи опосередкованому
переході права на технологію від власника до отримувача. Такий спосіб технологічної передачі
в значній мірі ускладнено наявною практикою взаємовідносин, що полягає в необхідності уточнення
1

Андрєєва, Н.М., Купінець, Л.Є. (2014). Органічне виробництво як складова механізму екологізації економіки та
забезпечення продовольчої безпеки України. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир, 51 – 55.
2
Закон про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 2006 (Верховна Рада України).
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80, ст. 434>.
3
Supporting Economic Development Through American Innovation 2016: Annual Report to the President and
Congress 2017. <https://www.federallabs.org/2016-FLC-Annual-Report-to-the-President-and-Congress>.
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Таблиця 1
Вектори перетворень в агропромисловій сфері
Найменування
вектору

Зміст

інтегративний

входження в транснаціональну систему обміну досягненнями НТР та
нарощення кількості формалізованих у міжнародних документах зав’язків
компенсаторний
значне підсилення блоку протидії стагнації національного земельного фонду
за рахунок трансформаційних змін в системі обробки землі та технологій
відновлення її родючості
експансивний
розширення сфер комерційної реалізації національного капіталу та стабілізації
опосередкованих статусів національних агентів на міжнародних ринках (як
з точки зору капіталу, так і з точки зору регулюючого аспекту діяльності)
конкурентний
розширення та поглиблення стандартизаційно-класових характеристик
національного експортного продукту
інтенсифікаційний видозмінення системи цільового досягнення конкретизованого продукту
за рахунок оптимізації виробничих процесів, логістичних процесів, процесів
обробки первинної та вторинної сировини, тощо
інвестиційний
розширення бази потенційно привабливих для міжнародних
капіталовкладень національних оферт
структурний
якісні перетворення в системі національного аграрного продукту за рахунок
технологізації виробничого сегменту, що дозволяє наростити межі ринкової
додаткової вартості в новоствореному продукті
утилізаційний
розбудова, налаштування та кооперація на національному рівні системи
оптимізації використання вичерпних національних ресурсів та систем
утилізації чи вторинної переробки наявних відходів від агропромислового
виробництва;
компетенційний
інноваційний вектор розбудови національної сфери наукової думки та
наукових шкіл агропромислового спрямування, котрі мають змогу
прискореного зростання у кооперації інформаційного обміну з іноземними
фахівцями з виробництва та обслуговування предметів технологічного
трансферу
іміджевий
фактичний перехід від іміджу аграрної країни, що переважно спеціалізується
на виробництві первинної продукції з низькою додатковою вартістю та
необробленої сировини, до країни виробника кінцевого продукту з високої
додаткової вартістю
об’єму прав, як з точки зору їх географічної реалізації, так і альтернативного використання
(передача права третім особам; технологічна франшиза; оформлення ексклюзивних прав; і т.п.).
Потенційна небезпека для національного сектору економіки є слабка практика використання
подібного інструментарію в аграрній сфері, що зумовлює відсутність практики формалізації базових
інтересів для даного сектору економіки.
Цільова наукова дифузія вважається одним з базових видів трансферу екологічно-чистих
технологій, що полягає в сумісній роботі над конкретними інноваційними проектами різних
національних доктринальних шкіл та інститутів з наступним розподіленням прав на результати
подібних інтелектуальних інвестицій. Подібний вид трансферу не є випадковим поєднанням
наукових цілей, а концентрований навколо колегіальних рішень керуючих та адмініструючих
науковий процес суб’єктів.
Поліфункціональне трансферне технологічне розширення є найбільш конвенційним видом
мобільності досягнень НТР за рахунок моментального широкого залучення потенційних суб’єктів
експлуатації. Найбільш активною сферою подібної кооперації в агропромисловій сфері є сфера
первинно-вторинної переробки відходів, яка дозволяє максимально широко використовувати
технології подвійного призначення. Таким чином в трансферний процес інтегрується: держава – як
суб’єкт, зацікавлений у підтриманні екологічно належного стану; приватний бізнес-сектор – як
суб’єкт, зацікавлений у монетизації агропромислових технологій; національні аграрії – як суб’єкт,
зацікавлений у переробці відходів власного виробництва.
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Транснаціональний трансферний ринок технологій
Рис. 1. Трансферна система технологій в США
Трансферне технічне супроводження є важливим елементом практичної інтеграції наукових
новацій в національне агропромислове поле. Особливої важливості подібний вид співробітництва
набуває з урахуванням критичної залежності сучасних складних науково-технологічних систем, які
потребують перманентного обслуговування та мають високий поріг доступу до власного вдалого
управління. Такий стан речей робить недостатнім ординарну передачу технології і потребує
технічного супроводження.
Технологічний трансфер за моделлю «TurnKey», являє собою автономний вид проектної
передачі не тільки знань, а й реалізацію певного концепту. На відміну від інших видів трансферу,
цей вид передбачає формування, реалізацію, налаштування та обслуговування (не оперування)
проекту з боку утримувача технологій. Цей вид технологічного імпорту застосовується до складних
системних проектів, які неможливо реалізувати власними силами.
Трансферне інституційне поглинання є своєрідною корпоративною формою динаміки
технологій, що переважно використовується потужними корпораціями, які мають змогу придбавати
не тільки технологію, а й юридичну особу, яка мала контроль над нею та весь технологічний
ланцюг. Подібні інвестиції вимагають від інвестора не тільки належного капітального стану, а й
відповідного статусу в межах іншого резидентного поля.
Авальована трансферна передача технологій з опціональним обов’язком зворотного викупу є
найбільш захищеною формою технологічної динаміки, яка є доступною для відкритих активних та
крупних агропромислових ринків. На сьогоднішній день Україна не відповідає жодній з окреслених
характеристик, а отже не може бути цільовим орієнтиром для подібної інтервенції досягнень НТР.
Тоді як розвинені аграрні ринки створюють для власних операторів унікальні умови, за якими
можливий навіть зворотний викуп технологічного ряду власником при недосягнені маркерних
показників ліквідності.
Виробничий технологічний трансферт є специфічною формою технологічної динаміки в
агропромисловій сфері, що передбачає передачу технологічного ряду суб’єкту оперування за
виконання ним належного об’єму та якості шуканої продукції, реалізованої в межах його
потужностей. Найбільш відомим прикладом подібної взаємодії є взаємодія одного з найпотужніших
в світі німецького виробника сільськогосподарської техніки Claas KGaA GmbH та американської
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фірми Caterpillar, яка за реалізацію проекту з виробництва отримала виключне право на відтворення
наданих технологій у власній моделі тракторів LEXION на території США.
Розробницький технологічний трансфер є одним з максимально колізійних видів
технологічної динаміки та концентрує в собі абсолютну більшість довготривалих позовів відносно
встановлення прав на досягнення НТР. Мова йде про професійну міграцію спеціалістів, які є
носіями технологічних знань та їх право передавати ці знання за новим місцем роботи розширюючи
тим самим технічне поле нового суб’єкта господарювання.
Незважаючи на подібне різноманіття видів трансферу екологічно-чистих технологій, можна
виокремити щонайменше чотири фактори, які свідчать, що трансфер екологічно-чистих інновацій в
агропромислову сферу України є критично недооціненим вектором адміністрування з боку держави:
– виконавча влада України станом на 01.11.2017 року освоїла лише 49% запланованих
до витрат коштів на охорону довкілля в 2017 році, що є найменшим показником серед всіх галузей
економіки держави. Подібна ситуація в купі зі статусом більшої частки цих коштів вже призвела до
повної втрати 202 млн. грн., які були повернені уряду Японії за результатами 2016 року та арешту і
слідства відносно коштів в розмірах 2,9 млрд. грн. за результатами 2015 року1. Такі процеси в межах
освоєння коштів свідчать про той факт, що держава не має дієвої та чіткої програми внутрішньо
національного інвестування, що призводить до прямих збитків бюджету. В такій ситуації
інноваційний сегмент зелених технологій в агропромисловій сфері став би економічно дієвим
елементом прогресивного інвестування;
– станом на 01.01.2016 року в Україні нараховується 42228,2 тис. га земель
сільськогосподарського призначення, що дорівнює 70% від площі всіх земель держави при їх
середній розораності 78,4% від загальної кількості. Такий високий рівень залучення земельних
ресурсів в межах сільського господарства на поточному технічному рівні реалізації закономірно
призвів до того, що 57% сільськогосподарських земель страждають від водної чи вітрової ерозії
накопичуючи аж до галопуючих темпи опустелювання одного з базових ресурсів країни2. Залучення
передових технологій агропромислового комплексу дозволило б змінити тенденційний ряд
в довгостроковій перспективі;
– виходячи з доповіді «Про стан ринків сільськогосподарської продукції: 2015-2016 роки»,
представленої Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних націй у 2015 році
світові тенденції призведуть до того, що у 2050 році людству необхідно буде на 60% більше
продовольчих товарів, ніж у 2007 році, що потребуватиме інвестицій в сільське господарство
не менше 83 млрд. доларів США3. Більша частина таких інвестицій припадатиме на інноваційно
розвинений осередок агропромислового виробництва з метою досягнення надлишкової
продовольчої безпеки для розвинених країн Європи, потенціал земельних ресурсів яких близький до
власного вичерпання. Саме в таких умовах українські аграрії здатні сформувати цікаву для
іноземних інвесторів оферту;
– зростання видатків на фінансування оборонного сектору аж до 5% від ВВП (при
рекомендованій нормі для країн НАТО в 2%) призвело до появи перших ознак стагнаційних
процесів в секторі екологізаційних процесів, у тому числі і в агропромисловій сфері. Так, видаткова
частина бюджету відносно екологічного сектору збільшилася на 769,7% в період з 2004 року по
2017 рік, і на 261,1% в період з 2014 року по 2017 рік (див. рис. 2), проте, залишилася й досі одним
з найбільш усічених векторів фінансування навіть з урахуванням надходження коштів з продажу
практично 3 млрд. ОВК (одиниць встановленої кількості) за Кіотським протоколом.
Слід погодитись з В.Т. Бутенко, який відносить трансфер екологічно-чистих технологій
в сфері АПК до факторів ефективного розвитку інноваційної діяльності з спрямованим на
збереження довкілля в Україні та відзначити у зв’язку з цим необхідність нівелювання перепон, що
перешкоджають розвитку технологічних трансферних процесів у агропромисловому секторі
господарювання4.
1

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році (Міністерство
екології та природних ресурсів України). <https://menr.gov.ua/news/31768.html>.
2
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році (Міністерство
екології та природних ресурсів України. <https://menr.gov.ua/news/31768.html>.
3
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы. <http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf>.
4
Бутенко, Т.В. (2013). Роль та перспективи впровадження трансферу екотехнологій у процесі інноваційної
стратегії України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і
менеджмент, 6, 92-95.
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Рис.2. Видатки зведеного бюджету України з 2004 по 2017 роки1
Висновки. Підсумовуючи наведене вище, слід сказати, що Україна є країною з визначним
аграрним ресурсним потенціалом та вельми низьким рівнем дієвої промисловості
з високотехнологічної обробки первинної продукції, що у власну чергу призводить до критичного
зниження цінових характеристик національного продукту і призводить до стохастичної деградації
земельного фонду. Подібний стан господарювання не дозволяє сформувати національним
господарствам достатній рівень вільного капіталу, який би можливо було б інвестувати в нарощення
технологічного рівня виробництва. В окреслених умовах, обрана державою стратегія на побудову
пасивного сегментованого автономного ринку трансферу екологічно-чистих технологій
в агропромисловій сфері викликає багато запитань до власної ефективності. Відсутність вільного
капіталу в аграрній сфері та настороженість інвесторів в трансферт технологій можна подолати
лише за умови побудови інклюзивної активної інтегративної системи технологічної динаміки
з всеосяжним державним гарантуванням і широким полем пропозицій участі в трансформації
національної аграрної сфери на умовах державно-приватного партнерства. Ринок технологічного
трансферу в аграрній сфері є максимально гнучким, але інерційним, що вимагає від держави
побудови довготривалого плану перетворень в цьому сегменті і перманентної кооперації
з бізнесовим, науковим та громадянським середовищем. Зростання технологізації національних
аграрних процесів гарантує їх суб’єктам вдалу експансію на європейські ринки та захист від
потужних коливань на ринку первинної сільськогосподарської продукції, де на даний час наявна
надмірна конкуренція.
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND STAGES
OF REFORMING THE TAX SYSTEM OF UKRAINE
The article describes the features of the formation of the tax system of Ukraine and the stages
of its reformation. The causal relationships that make it possible, based on the revealed features
and consequences of the implementation of the measures, to avoid the mistakes of past periods
in time and to apply preventive measures. It is noted that the constant reform of the tax system,
which does not have time limits, greatly complicates the achievement of the goals and produces
inaccuracies, blurriness on the way to their achievement. At the same time, the fiscal orientation
and unsystematic tax changes, a significant number of them, negatively affect the activities
of business entities, reducing investment attractiveness and contributing to the emergence
of financial risks and leveling the overall effect of the reforms. This leads to additional costs, and
also prevents the implementation of long-term projects.
Keywords: tax, tax system, reformation stages, tax reform.
Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток країни багато в чому залежить від
ефективності функціонування податкової системи та заходів щодо її реформування.
Це підтверджується зміною пріоритетів у сфері оподаткування в періоди загострення соціальноекономічної ситуації в державі. Дослідження особливостей становлення податкової системи і
визначення етапів її реформування у ретроспективі надає можливість, на підставі виявленних
особливостей і наслідків від реалізації заходів, своєчасно уникати помилок минулих періодів і
застосовувати превентивні заходи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами реформування податкової системи
займалися низка відомих українських вчених В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. К. Бечко,
А. М. Соколовська, Л. П. Сідельникова, С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, і інші. Однак, не зменшуючи
вагомості напрацювань вчених і враховуючи, що податкова система досі перебуває в стані
реформування, виникає необхідність подальшого поглибленого аналізу цієї проблеми.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення особливостей становлення податкової
системи України, виявлення причинно-наслідкових зв’язків та етапів її реформування.
Основний матеріал. Новий етап розвитку економіки України розпочався з проголошенням її
незалежності і був пов’язаний з необхідністю переходу від директивних форм акумулювання та
витрачання бюджетних коштів, які були притаманні усім соціалістичним країнам до ринкових форм.
В результаті відбулася зміна акценту з оподаткування державних підприємств в напряму побудови
податкової системи максимально наближеної до західних прототипів.
Становлення податкової системи України відбувалося в умовах перманентних перетворень,
які повинні були віддзеркалювати зміну економічних реалій. Відтак, зміна стратегії і цілей
податкової політики, поставлених завдань на шляху розвитку економіки, ставали передумовами
до проведення податкових реформ.
Більшість вчених, аналізуючи становлення податкової системи України та її реформування,
розрізняли кілька етапів. Федосов В. М. та Опарін В.М. розмежовували їх в залежності від стану,
в якому перебувала податкова система України, а саме1: 1991-1993 роки – етап створення власної
1

Федосов, В., Опарін, В., Льовочкін, С. (2002). Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями:
монографія. Київ: КНЕУ.<http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/72/> (2017, листопад, 23).
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податкової системи; 1994-1999 роки – приведення складу податкової системи у відповідність
з умовами ринкових відносин; з 2000 року – удосконалення податкової системи в умовах перехідної
економіки. В такому ж контексті розглядав становлення і реформування податкової системи
П. К. Бечко, акцентуючи увагу на концепціях кожного з періодів. Тоді як С. І. Юрій,
А. І. Крисоватий1 і Т. В. Кощук2 виокремлювали 4 етапи, а саме: 1991-1993 роки; 1994-2000 роки;
2001-2004 роки; з 2005 року.
Доцільно зазначити, що процес становлення податкової системи мав радше революційний, ніж
еволюційний характер. З метою виявлення та встановлення періодів податкових реформ доцільно
проаналізувати деякі макроекономічні показники за період з 1991 по 2017 роки.
Йдеться про темпи приросту валового внутрішнього продукту (далі – ВВП) і відношення
дефіциту бюджету до ВВП, які є основними вимірниками ефективності економічної політики
держави і проведених податкових реформ зокрема. Базуючись на аналізі даних рис.1 можна
виділити кілька періодів, протягом яких змінювалися пріоритети, поставлені завдання, стратегічні
цілі податкової політики України. Разом з тим необхідно враховувати, що цей поділ умовний, так як
початок реалізації нової податкової реформи може частково збігатися у часі з завершальним етапом
попередньої реформи.
Погоджуючись з точкою зору більшості вчених, щодо першого етапу становлення і
реформування податкової системи України, слід зазначити, що за часовими рамками він охоплював
1991-1993 роки.
Початком перших перетворень і реформування податкової системи України вважається
прийняття 25 червня 1991 року Закону України «Про систему оподаткування». Цим документом
визначалися принципи її побудови і встановлювався перелік податків та зборів (обов’язкових
платежів),
права,
обов’язки
і
відповідальність
платників.
Ним
вводилося
16 загальнореспубліканських податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У той же час,
законодавчими актами Української РСР могли встановлюватися й інші загальнореспубліканські
податки, збори, платежі, що ускладнювало податкову систему і призводило до безсистемності.
На кінець 1993 року податкове законодавство України зазнало численних змін та поправок.
Найбільш істотними з них вважаються введення прибуткового податку з громадян і перетворення
податків з підприємств в податок з прибутку підприємств.

Рис.1. Динаміка окремих макроекономічних показників за період 1991-2017 роки3,4 %
1

Кощук, Т. (2008). Прагматика формування та реалізації фіскальної політики в Україні. Журнал Европейской
экономики,7(2), 242-256. <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/391/5/t7_2_ukr.pdf> (2017, грудень, 02).
2
Юрий, С.И., Крисоватый, А.И., Майбуров, И.А., Кощук, Т.В. (2011). Турбулентность налоговых реформ.
Киев: Знання.
3
Бюджет України. Ціна держави. <http://cost.ua/budget/> (2017, грудень, 10).
4
Національні рахунки (Державна служба статистики України). Офіційний сайт Державної служби
статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2017, грудень, 10).
35

ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Особливістю цього періоду реформування податкової системи стало істотне зростання
податкового тиску на кінець 1992 року. Причиною чого стало введення акцизів і мит, а замість
податку на прибуток – податку на дохід. У той же час, стягування податку на додану вартість
за ставкою 28%, який розраховувався як податок з обороту, призвело до зростання інфляції. Через
введення відрахувань і утримань із заробітної плати в Чорнобильський фонд, Пенсійний фонд та
інші соціальні фонди, – збільшився фіскальний тягар. В наслідок таких змін відбулося зниження
доходів юридичних осіб і заробітних плат найманих працівників. Що стосується основних джерел
формування зведеного бюджету України, то ними стали податки і збори, найбільш характерні для
країн з розвиненою ринковою економікою, серед яких: ПДВ, митні збори, акцизний збір, податок на
прибуток (замінений податком на дохід), прибутковий податок з фізичних осіб, податок з власників
транспортних засобів, земельний податок, ресурсні платежі і т.д. Питома вага цих надходжень
становила 82,8 %1.
Крім того, першій податковій реформі була притаманна зміна співвідношення прямих і
непрямих податків. Зміщення відбулося в напрямку збільшення непрямого оподаткування. Так
в 1992 і 1993 роках прямі податки становили 29,5% і 31,2%, тоді як непрямі відповідно – 36,6% і
37,3%. В цілому реформування податкової системи України на етапі формування власної податкової
системи мало свої особливості і характеризувалося низкою значних недоліків, а саме: введення
нових податків в рекордно короткі терміни з одночасним скасуванням усталених форм мобілізаціі
доходів до державного бюджету; формування податкової системи без урахування особливостей її
соціально-економічного стану та перспектив розвитку, а також впливу соціально-культурних
особливостей на поведінку суб’єктів оподаткування; відсутність наукових концепцій формування
податкової системи; фіскальна спрямованість проведених перетворень; переважання непрямого
оподаткування над прямим; відсутність зрілих інститутів адміністрування податків; високий ступінь
нестабільності податкового законодавства і мінливість курсу податкової політики.
Ситуація ускладнювалася зниженням ефективності виробництва і падінням ВВП, так як
накладала жорсткі обмеження на податкову систему і потребувала прийняття кардинальних заходів,
які в свою чергу вимагали проведення подальших перетворень у сфері оподаткування.
У період з 1994 по 1999 рік здійснювалася друга податкова реформа, яка була спрямована на
збільшення фінансового забезпечення держави та усунення податкових дестабілізаторів розвитку
економіки. У 1994 році прийнята друга редакція Закону України «Про систему оподаткування». Ним
змінювалися принципи побудови податкової системи та передбачалося віднесення до
загальнодержавних податків додаткових податків і зборів (обов’язкових платежів) – податку
на майно підприємств, податку на нерухоме майно громадян, податку на промисел та інших. Крім
того, внесено принцип економічної доцільності та об’єднання інтересів держави, регіонів,
підприємств і громадян. А ось принцип стабільності і рівнонапруженості виключено.
Реалізація другої податкової реформи призвела до зміни співвідношення непрямих і прямих
податків на користь останніх (в 1994 році питома вага прямих податків становив 38,2%, тоді як
непрямих – 32,8%) і така тенденція збереглася протягом усього періоду її проведення. Перетворення
носили безсистемний, фрагментарний і перманентний характер, що підтверджується змінами
в законодавчо-нормативних документах податкового характеру, зміною ставок з податку
на прибуток, ПДВ та інших податків. У 1994 році зросла ставка на доходи підприємств з 18%
до 22%, а в 1995 році до 30%. При цьому, відбулося зниження ставки податку на додану вартість
з 28% до 20% (в 1995 році), але база оподаткування залишилася без змін і питома вага в загальних
податкових надходженнях збереглася високою.
Такі кроки не привели до очікуваного послаблення податкового тиску, так як одночасно
збільшилися ставки податку на землю, акцизів і мит, зросли відрахування до фондів.2 Більш того,
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачалося оподаткування
суб’єктів малого підприємництва на загальних засадах, що створювало умови нерівномірного
податкового тиску в порівнянні з великими і середніми підприємствами.
1

Юрий, С., Крисоватый, А., Майбуров, И., Кощук, Т. (2011). Турбулентность налоговых реформ. Киев:
Знання.
2
Слатвінська, М.О. (2010). Податкова політика України в контексті її впливу на розвиток малого
підприємництва. Науковий вісник ОДЕУ, 13, 51–56.
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Реакцією уряду на необхідність зниження податкового тиску, захисту вітчизняних
товаровиробників, посилення податкової дисципліни, забезпечення своєчасності надходжень до
бюджету, а також проведення упорядкованих заходів щодо вдосконалення податкової системи стало
прийняття ряду законодавчо-нормативних документів. Разом з тим, спостерігалася тенденція до
посилення контролю з боку держави за справлянням податків. Особа, що уникала сплати податків,
могла бути засуджена на термін від 2 до 10 років з конфіскацією майна. Водночас, було введено в
дію Закон «Про державну реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових
платежів». Цим документом впроваджувалася система індивідуальних ідентифікаційних номерів
для платників податків, з метою посилення контролю над їх доходами.
Одним з нововведень стало стягнення тільки тих податків і зборів, які передбачені Законом
України «Про систему оподаткування», що кардинально відрізнялося від особливостей першої
реформи. Прийняття низки документів послужили передумовою до визначення напрямку реформ.
В результаті, 1997 рік ознаменований третьою редакцією Закону України «Про систему
оподаткування», яким не тільки істотно розширювався перелік принципів побудови податкової
системи, а й відбулося розширення загальнодержавних податків і зборів за рахунок: рентних
платежів; збору до державного інноваційного фонду; плати за торговий патент; гербового збору та
ін ..А з 1999 року скасовано збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
В останні роки реалізації другої податкової реформи, з метою нарощування кількості суб’єктів
господарювання та стимулювання розвитку малого підприємництва, було прийнято ряд
законодавчо-нормативних документів, які спрощували процедуру обліку та звітності суб’єктів
малого бізнесу та ввели єдиний податок, фіксований, фіксований сільськогосподарський податок.
Одночасно, було дозволено здійснювати діяльність з придбанням спеціального торгового патенту
(лютий 1998 року). Такі кроки уряду подіяли і загальна кількість зареєстрованих суб’єктів малого
підприємництва в Україні почала рости з кожним роком.
До кінця 1999 року покращилася і динаміка макроекономічних показників (зокрема ВВП і
дефіциту бюджету) рис.1. Якщо в 1994 році відношення дефіциту бюджету до ВВП було 9%, то в
1999 році він становив 1,5% (перебуваючи в допустимих межах і відповідаючи вимогам
Маастріхстського договору).
Хактерними особливостями другої податкової реформи в Україні можна назвати:
нестабільність і непередбачуваність податкової системи України, що пов’язано з частотою і
необгрунтованістю змін податкового законодавства, спрямованими на пошук оптимального
переліку податків і зборів, принципів оподаткування, ставок окремих податків, пільг, методів обліку
фінансових результатів і т.д .; переважання прямого оподаткування над непрямим; збільшення
фіскального тиску на начальних етапах проведення реформи; посилення контролю і
відповідальності за ухилення від сплати податків і зборів; стимулювання розвитку підприємницької
діяльності через введення альтернативних систем оподаткування (фіскальний тиск для таких
суб’єктів знижувався за рахунок зменшення рівня нарахувань на фонд оплати праці); відсутність
науково обґрунтованої концепції розвитку податкової системи України, яка враховувала б
особливості розвитку держави.
Третій податковій реформі 2000-2004 років було іманентно внесення найбільшої кількості
змін в первинні законодавчі акти, щодо прибутку, ПДВ, акцизів, прибуткового податку з громадян.
З 2000 року встановлювався єдиний порядок погашення податкових зобов’язань, збільшувалася
фінансова відповідальність за податкові правопорушення. В цей же час Верховною Радою України
вперше у першому читанні розглянуто Податковий кодекс, але остаточно він так і не був прийнятий.
Проте, в кінці 2002 року і на початку 2003 року була розпочата активна робота з удосконалення
податкового законодавства. Всупереч необхідності проведення комплексних податкових рішень,
формування податкової системи відбувалося шляхом ситуативного коригування. Такі кроки
призводили до виникнення численних «податкових лазівок». Введення численних територіальних
пільг перетворювало податки в основний інструмент конкурентної боротьби, коли одні платники
мали можливість до оптимізації, а інші несли тягар податкових зобов’язань.
Часті зміни податкового законодавства негативно впливали на становлення середнього класу і
розвиток реального сектора економіки. Одночасно поглиблювалися диспропорції перерозподілу ВВП.
У 2002 році були скасовані відрахування на утримання автомобільних доріг та збір
до Державного інноваційного фонду, в 2003 році призупинено дію спеціального торгового патенту.
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Кардинальним кроком на шляху побудови податкової системи стало реформування прибуткового
податку і переміщення основного навантаження по його сплаті з забезпечених верств суспільства
на всіх економічно активних громадян. Цьому послужило прийняття в травні 2003 року Закону
України «Про податок з доходів фізичних осіб» (з 2004 року набрав чинності), яким реалізовано
ідею пропорційного податку. У зв’язку з цим переглядався неоподатковуваний мінімум доходів
громадян (за новим – податкова соціальна пільга), розширювалася податкова база (з метою
уникнення зменшення податкових надходжень), вводилося право на податковий кредит і
видозмінювалися ставки (основна 15%, але тимчасово діяла ставка – 13% ).
У 2004 році також внесені зміни в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»,
яким знижено ставку податку на прибуток з 30% до 25%, удосконалено механізм розрахунку
податку на прибуток і податку з доходів фізичних осіб відповідно до міжнародних
загальноприйнятих принципів бухгалтерського і податкового обліку. Разом з тим, залишилися без
змін ставки відрахувань до Пенсійного фонду та фондів державного соціального страхування, що
дестимулювало господарюючих суб’єктів виводити діяльність з тіні. До кінця 2004 року зросли
втрати від тіньової економіки. Як стверджує Сидельникова Л. П., в 2002 році вони становили
12,1 млрд.грн, а в 2004 році – 19,4 млрд.грн. Крім того, в 2002-2003 роках розмір податкових втрат
майже вдвічі перевищував фактичні обсяги податкових надходжень зведеного бюджету.1
Підсумувавши, слід зазначити, що характерними особливостями третьої податкової реформи
були: орієнтація на одночасний перегляд ставок всіх основних бюджетоутворюючих податків без
розробки компенсаторних заходів; відсутність теоретичного обгрунтування концепцій
реформування податкової системи; внесення змін без урахування особливостей інституційної та
макроекономічного середовища, загальнонаціональних інтересів; зниження ефективності
адміністрування податків; спрямованість реформи на удосконалення справляння основних податків
і зниження податкового навантаження; суперечливий характер, наявність «податкових лазівок»;
переважання прямого оподаткування над непрямим.
В Україні до початку 2005 року було упорядковане і систематизоване пряме і непряме
оподаткування. З цього періоду починається четверта податкова реформа (2005 рік – перша
половина 2010 років) спрямована на оптимізацію податкової системи. У 2005 році були скасовані
територіальні та ряд галузевих податкових пільг, преференцій, введена більш жорстка процедура
відшкодування ПДВ, посилено контроль над сплатою податків при перетині товарами митного
кордону України. Такі заходи, замість активної легалізації бізнесу, призвели до розростання
тіньового сектора і зниження темпів зростання ВВП. Податкові втрати від тіньової економіки
збільшувалися з кожним роком і в 2006 році склали 37,5 млдр.грн, а в 2010 році – 89,5 млрд.грн2.
Пошук оптимальних параметрів податкової системи привів до виникнення ряду концепцій і
стратегій податкової реформи. Серед них слід відзначити Стратегію податкової реформи,
розроблену Національною комісією з реформування податкової системи України та проект
Концепції реформування податкової системи, розроблений Міністерством фінансів. У 2007 році
було затверджено Концепцію реформування податкової системи, що розрахована на період до
2015 року.3 Основний акцент в ній ставився на необхідність істотного зниження податкового тиску і
перегляд чинних податкових регуляторів.
У 2009 році Концепцію в було скасовано і прийнято Стратегію реформування податкової
системи, розраховану до 2018 року. Таке рішення носило більше політичний, ніж економічний
характер, так як кардинальних відмінностей ці документи не мали. У Стратегії закладалися
напрямки реформування податкової системи України, шляхом зміщення акцентів з прямих податків
на непрямі, переміщення податкового тиску з праці й капіталу на споживання і екологічні та
ресурсні платежі.
1

Сідельникова, Л.П. (2015). Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави:
автореф. дис. ... док. екон. наук: спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Тернопіль: ТНЕУ.
<http://www.tneu.edu.ua/abstracts_of_theses/> (2017, грудень, 10).
2
Сідельникова, Л.П. (2015). Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави:
автореф. дис. ... док. екон. наук: спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Тернопіль: ТНЕУ.
<http://www.tneu.edu.ua/abstracts_of_theses/>. (2017, грудень, 10).
3
Розпорядження про Концепцію реформування податкової системи. 2007 (Кабінет Міністрів України).
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/56-2007-р> (2017, грудень, 01).
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Слід зазначити, що названі стратегії носили декларативний характер і не були реалізовані,
в силу зміни політичних уподобань. Погіршення економічного стану країни ускладнювалося
впливом світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 років. Виникла необхідність формування
стратегії, яка враховувала б зміни соціально-економічних умов.
За рейтингом простоти і зручності податкових систем в Україні кардинального покращення
показників не відбулося, лише час на сплату податків знизився до 848 годин з 2079 годин,
перемістивши її з 183 на 181 позицію. Табл.1.
Таблиця 1
Україна в рейтингу Paying Taxes
Paying
Taxes 20061

Paying
Taxes 20072

Paying
Taxes 20083

Paying
Taxes 20094

Paying
Taxes 20105

Загальне податкове
навантаження,%

57,3

60,3

57,3

58,4

57,2

Час на сплату податків, годин

2079

2185

2085

848

736

Кількість платежів

147

147

147

147

147

Місце у рейтингу

185

185

183

180

181

Показники

Характерними особливостями четвертої податкової реформи були: нестабільність і
суперечливість нормативно-правових актів у сфері оподаткування, неузгодженість окремих норм;
нерівномірний розподіл податкового тягаря, що сприяє ухиленню від сплати податків, платежів і
зростання тіньової економіки; декларативний характер розроблених стратегій і концепцій
реформування податкової системи; посилення контролю за сплатою податків; наявність
необґрунтованих пільг і преференцій; низький рівень податкової і правової культури в суспільстві;
високий фіскальний тиск на бізнес (з огляду на необхідність сплати внесків); не невиправдано
високі витрати на адміністрування окремих податків і зборів в порівнянні з надходженнями від них;
обтяжливість податкової системи, обумовлена широким переліком податків, зборів, обов’язкових
платежів; переважання непрямого оподаткування над прямим; наявність бюджетної заборгованості
з відшкодування ПДВ та ін.
З другої половини 2010 року і до 2014 включно в Україні проводилася п’ята податкова
реформа. Основними документами, які ознаменували її початок, були: Програма економічних
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава»6, Концепція реформування податкової системи7 і Податковий кодекс8.
У Програмі економічних реформ акцентувалася увага на низці недоліків податкової системи,
1

Paying taxes (2006). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2006/paying-taxes-2006.pdf>.
(2017, грудень, 01).
2
Paying taxes (2007). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/paying-taxes-2007.pdf>.
(2017, грудень, 01).
3
Paying taxes (2008). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2008pdf>.
(2017, грудень, 01).
4
Paying taxes (2009). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/paying-taxes-2009.pdf>.
(2017, грудень, 01).
5
Paying taxes (2010). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/paying-taxes-2010.pdf>.
(2017, грудень, 01).
6
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава" (Президент України).<http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf>
(2017, грудень, 01).
7
Концепція реформування податкової системи України 2010 (Кабінет Міністрів України).
<http://www.profiwins.com.ua/legislation/project/656.html> (2017, грудень, 01).
8
Податковий Кодекс України 2010 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>(2017, грудень, 01).
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що підлягають усуненню, серед яких: нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що
провокує податкові ризики і обмежує довгострокове і середньострокове планування; нерівномірний
податковий тиск на суб’єктів господарювання та окремі галузі економіки; високий рівень ухилення
від оподаткування; невиконання податковою системою функції згладжування соціальної нерівності;
надмірно витратна система адміністрування; значна втрата часу і коштів суб’єктами
господарювання на ведення податкового обліку та сплату податків.
За даними рейтингу простоти і зручності податкових систем в 2010 році Україна була
на 181 місці серед 183 країн. Крім того, середньостатистичне підприємство сплачувало 147 податків
і платежів в рік, що було найгіршим показником у світі. Що стосується ведення, підготовки і сплати
податків та зборів, то підприємці витрачали на це майже 736 годин на рік (за даними показником
Україна займала 175 місце). Така ситуація вимагала кардинальних рішень щодо усунення недоліків
в сфері оподаткування та попередження стагнації української економіки.
Уже на початкових етапах реалізації п’ятої податкової реформи вона носила неформальний, а
реальний характер. У грудні 2010 року був прийнятий, а з 1 січня 2011 року набрав чинності
Податковий кодекс України. З його прийняттям змінено кількість і склад загальнодержавних і
місцевих податків, зборів в сторону їх зменшення. Тим не менш, деякі обов’язкові платежі (маючи
податкову природу) залишилися поза дією Податкового кодексу, що ускладнювало систему
оподаткування. Йдеться про державне мито, єдиний соціальний внесок (прийнятому в липні
2010 року), плату за ліцензію, реєстраційний збір за проведення державної реєстрації та інші.
Основними завданнями податкової реформи 2010-2014 років були: стимулювання економічної
активності шляхом створення сприятливого фіскального клімату для розвитку суб’єктів
господарювання та залучення інвестицій, виведення фінансових ресурсів з тіні, а також збільшення
доходів бюджету. Здійснюючи реалізацію поставлених цілей, в сфері оподаткування проведено:
поетапне зниження ставки податку на прибуток (у 2010 році – 25% з 1 квітня 2011 року – 23%,
в 2012 році – 21%, в 2013 році – 19% і в 2014 році – 18%); збереження альтернативних систем
оподаткування (крім фіксованого податку, який перейшов у першу групу єдиного податку)
з переглядом критеріїв переходу, груп, ставок і ін. (За єдиним податком такі зміни здійснювалися
майже щороку); скорочення кількості податків і зборів, контролюючих органів; введення комплексу
податкових пільг (податкові канікули на 5 років для малого бізнесу, пільги з оподаткування
прибутку, звільнення окремих операцій від оподаткування ПДВ); зближення бухгалтерського і
податкового обліку; введення автоматичного відшкодування ПДВ та створення Єдиного реєстру
податкових накладних; встановлення прогресивних ставок з податку на доходи фізичних осіб
з одночасним розширенням бази оподаткування; зміна видів податкових перевірок та порядку їх
проведення; перехід до електронної подачі звітності; розширення груп підакцизних товарів та
підвищення ставок; збільшення розміру плати за землю; підвищення ставки ренти за видобуток газу,
нафти і газового конденсату; введення податку на нерухомість і екологічного податку; інші заходи.
В результаті, в перший рік реалізації податкової реформи (2011 році) відзначалося значне
збільшення податкових надходжень, яке можна пов’язати не тільки зі змінами в сфері
оподаткування, а й з пожвавленням економіки після світової фінансової кризи. Разом з тим, якщо
в 2010 році питома вага податкових надходжень в доходах зведеного бюджету України становила
74,5%, то в 2011 році вона склала 84%1. В цей час значного зниження рівня тіньової економіки
в Україні, незважаючи на проведені кроки в сфері оподаткування, не відбулося (були легалізовані
доходи і прибуток). Більш того, за п’ять років проведення податкової реформи рівень тіньової
економіки збільшився майже на 10%2, що свідчить про фіскальну спрямованості податкових
перетворень. Податкові втрати від тіньової економіки зросли з 89,5 млрд.грн. у 2010 році
до 150,7 млрд.грн. в 2014 році3. З 2012 року і в наступні періоди відзначається збільшення дефіциту
1

Бюджетний моніторинг: виконання бюджету (2012). Інститут бюджету та соціально-економічних
досліджень. http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quarter%202012/KV_IV_2012_Monitoring_ukr.pdf
(2017, грудень, 12).
2
Половина экономики стала теневой. Новости экономики. <http://www.segodnya.ua/economics/enews/
biznes-pochernel-pochti-na-50--643966.html> (2017, грудень, 12).
3
Сідельникова, Л.П. (2015). Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави:
автореф. дис. ... док. екон. наук: спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Тернопіль: ТНЕУ.
<http://www.tneu.edu.ua/abstracts_of_theses/> (2017, грудень, 10).
40

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 1 2018

бюджету, і зниження темпів приросту ВВП ( див.рис.1.), ускладнилися соціально-економічні умови
в країні. Реакцією уряду стало прийняття Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи і
створення передумов для економічного зростання в Україні» (набрав чинності 1 квітня 2014 роки).
Цим документом фіксувалася ставка податку на прибуток на рівні 18%, а ПДВ – основна 20% і 7%
на лікарські препарати; вводився пенсійний збір при купівлі валюти – 0,5%; для оподаткування
нерухомості в розрахунок стала братися загальна площа тощо.
Незважаючи на ряд проведених регуляторних заходів, ефективність податкової системи
не покращилася. Табл. 2.
При тому що кількість платежів на рік скоротилася до 28 (за даними консалтингової компанії
PricewaterhouseCoopers), загальний рівень податкового тиску залишився високим 54,9%
(% до прибутку), а кількість затраченого часу на розрахунок і сплату податків 390 годин на рік, тоді
як у високо розвинутих країнах рівень податкового тиску 41,3% і витрачається часу 175 годин
на рік. Щодо оподаткування праці, то в Україні ставка перебувала на рівні 43,1%, що майже
в два рази вище, ніж у високорозвинених країнах (23,1%).
В цілому п’ятій податковій реформі України було іманентно: скорочення кількості податків і
зборів; акцент на збереженні альтернативних систем оподаткування суб’єктів господарювання,
з метою стимулювання їх діяльності; нерівномірний податковий тиск; збереження позицій по
переважанню непрямого оподаткування над прямим; високий рівень ухилення від сплати податків;
наявність ряду концепцій реформування податкової системи, які часто суперечили один одному;
введення податкових пільг; нестабільність податкового законодавства; високе оподаткування праці;
фіскальна спрямованість проведених реформ.
Погіршення макроекономічних показників призвело до необхідності подальшого
перетворення податкової системи та сприяло початку шостої податкової реформи в Україні.
З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (від 28.12.2014 року). Відповідно
до цього документу трансформації зазнав перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів
в Україні.
Незважаючи на заявлене зменшення кількості податків, зборів, в реальності відбулося їх
об’єднання і групування, а не скасування. Разом з тим, зменшено кількість пільг з податку на
прибуток і збільшено ставки по акцизах, єдиному податку, земельному та ін. Зокрема, за єдиним
податком відбулося зменшення груп до 4, і в четверту групу увійшов фіксований
сільськогосподарський податок. Відбулися зміни в податку на прибуток, де об’єкт оподаткування
став розраховуватися за стандартами бухгалтерського обліку та в податку на доходи фізичних осіб,
де були змінені ставки на 15% і 20%. Водночас, суттєвим залишився фіскальний тиск на платників
податків, і ця проблема ускладнювалася наявністю високих ставок єдиного соціального внеску.
На початку 2015 року було прийнято Стратегію сталого розвитку України «Україна-2020»1.
В рамках даної стратегії за вектором розвитку передбачено проведення податкової реформи.
Її основною метою заявлена побудова простої, економічно справедливої податкової системи, яка
створить умови для стабільного розвитку економіки, забезпечить достатнє наповнення бюджетів та
мінімізує витрати часу на розрахунок і сплату податків. Крім того, передбачено перехід від
наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої.
Доцільно зазначити, що маючи один з найкращих показників щодо кількості платежів
у світовому рейтингу Paying Taxes, що пов’язано із скороченням загальної кількості податків з 22 до
9 (з яких до статистики дослідження потрапляють тільки 5),Україна має два інших показники – час,
який витрачається на сплату податків та загальне податкове навантаження, які тягнуть понижують її
рейтинг. На сплату податків в Україні витрачається 350 годин на рік, а середній показник по світу
становить 261 годину.2 За основним показником "Загальне податкове навантаження" Україна
поліпшила свій результат і це пов’язано з тим, що у 2014 році набули чинності зміни, які зменшили
податок на прибуток підприємств до 18 %.
1

Указ про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020" 2015 (Президент України)
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> (2017, грудень, 12).
2
Корвяков, В. (2017). Україна та світові рейтинги: чи є прогрес? Ліга:Закон.
<http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000842> (2017, грудень, 12).
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Таблиця 2
Україна в рейтингу Paying Taxes1
Показники

Paying
Taxes
20112

Paying
Taxes
20123

Paying
Taxes
20134

Paying
Taxes
20145

Paying
Taxes
20156

Paying
Taxes
20167

Paying
Taxes
20178

Загальне податкове
навантаження,%

55,5

51,7

55,4

54,9

52,9

52,2

51,9

Час на сплату
податків, годин

657

657

491

390

350

350

356

Кількість платежів

135

135

28

28

5

5

5

Місце у рейтингу

181

181

165

164

108

107

84

Податкові системи оцінюються по 4 праметрам – загальна податкова ставка, час, який
витрачається суб’єктами господарювання на сплату податків, кількість платежів, а з 2017 року стали
враховувати ще й показник post filing index, а саме простоту відшкодування ПДВ і корегування
корпоративного податку (податок на прибуток). У 2016 році, коли рейтинг складався без врахування
останнього показника Україна була на 107 місці і якби не зміна методики, то вона займала б
111 місце. Отже, покращень як таких, стосовно податкового навантаження і адміністрування
податків не відбулося.
Покращення позицій України в рейтингу легкості сплати податків (Paying Taxes) можливе
завдяки не лише внесенню змін до Податкового кодексу, а й шляхом спрощення форми податкових
декларацій і підвищення якості електронних сервісів для подання податкової звітності суб’єктами
господарювання. Крім того, ситуацію можна поліпшити завдяки поверненню до річної звітності
з податку на прибуток і скасуванню вимог до здійснення комерційного документообігу
в паперовому вигляді, відмові від податкових накладних, введенню сплати податку на доходи
фізичних осіб один раз в місяць, а не при кожній випладі доходів.
Висновки. Слід зазначити, що постійне реформування податкової системи, яка не мала
часових рамок, значно ускладнювало досягнення поставлених цілей і продукувало неточності,
розмитість на шляху до їх досягнення. Крім того, за весь час проведення реформ, податкова система
характеризувалася суто фіскальною спрямованістю, а притаманна їй безсистемність, значна
кількість і частота змін негативно позначалися на діяльності суб’єктів господарювання, знижуючи
інвестиційну привабливість, сприяючи виникненню фінансових ризиків і нівелюючи загальний
ефект від проведених реформ. Така практика постійних фрагментарних змін податкової системи,
змушувала суб’єктів господарювання до безперервного моніторингу і внесення коригувань.
1

Paying Taxes (2017). Україна в глобальних рейтингах. Правда.
<http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratings/> (2017, грудень, 12).
2
Paying taxes (2011). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/paying-taxes-2011.pdf>.
(2017, грудень, 01).
3
Paying taxes (2012). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/paying-taxes-2012.pdf>.
(2017, грудень, 01).
4
Paying taxes (2013). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2013-fullreport.pdf>. (2017, грудень, 01).
5
Paying taxes (2014). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf>.
(2017, грудень, 01).
6
Paying taxes (2015). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-lowresolution. pdf> (2017, грудень, 01).
7
Paying taxes (2006). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016-appendix1.pdf>. (2017, грудень, 01).
8
Paying taxes (2017). The word Bank. <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017appendix1.pdf>. (2017, грудень, 01).
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Це призводило до виникнення додаткових витрат, а також перешкоджало реалізації довгострокових
проектів.
Доцільно зазначити, що реформування податкової системи не може обмежуватися тільки
частковими заходами. Воно має охоплювати комплекс заходів в рамках розробленої концепції
з урахуванням встановленого часового лага, що має стати характерним і для економіки України.
Наявність єдиної стратегії розвитку економіки країни і зокрема, стратегії податкової реформи, дасть
можливість уникнути дивергенції поставлених цілей і результатів, сформувати оптимальну
податкову систему, що сприятиме розвитку економіки.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ
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DIFFERENTIATION OF TAX BURDEN IN UKRAINE
BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY
The paper analyzed the differentiation of the tax burden in Ukraine by types of economic
activity. Differentiation of tax burden by types of economic activity is based on the provisions
of the Tax Code of Ukraine through taxes, which are paid by economic entities of certain types
of economic activity; at the same time there are tax privileges. At the current stage
of development of the tax system of Ukraine differentiation of tax burden generates income tax,
value added tax, excise, environmental tax, rent and single tax. On the basis of the analysis
of the level of tax burden differentiation in 2012-2016, it is determined that a high level of tax
burden is characteristic for extractive industry, processing industry, electricity supply, gas, steam
and air conditioning, water supply, professional, scientific and technical activities; low tax
burden is characteristic for agriculture, real estate transactions, education, health care and social
assistance, art, sports, entertainment and recreation.
Keywords: taxes, tax burden, types of economic activity, cluster analysis, coefficient of variation,
tax system of Ukraine
Постановка проблеми. Диференціація податкового навантаження за видами економічної
діяльності – об’єктивне явище у сучасній податковій системі України. Рівність усіх платників
податків та недопущення податкової дискримінації визначено Податковим кодексом України як
«забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової,
національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної
особи, місця походження капіталу»1, проте вид економічної діяльності до складу визначених ознак
не включено.
Саме диференціація податкового навантаження за ознакою економічної діяльності призводить
до стимулювання або стримування розвитку окремих галузей економіки (секцій економічної
діяльності, згідно КВЕД 20102), спричиняє перерозподіл потоків фінансових ресурсів, в тому числі
інвестицій.
Наукову проблематику з питань податкового навантаження в Україні висвітлено у працях
таких українських науковців, як Б. М. Данилишин3, О. М. Кондрашов, Ю. Б. Іванов4, Т. І. Єфименко,
1

Податковий кодекс України, ст. 4, р. І (2010) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran140#n140> (2018, січень, 15)
2
Класифікація видів економічної діяльності 2010 (Державна служба статистики України). Офіційний сайт
Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, січень, 15).
3
Данилишин, Б.М., Кондрашов, О.М. (2010). Державна підтримка та податкове регулювання
підприємницької діяльності в Україні. Донецьк: Юго-Восток, 2010.
4
Іванов, Ю.Б., Тищенко, О.М., Дорожкіна, Г.М., Зима, О.Г., Карпова, В.В. (2007). Проблеми розвитку
податкової політики та оподаткування. Харків: Інжек.
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А. М. Соколовська1, М. Б. Кондратенко2, Н. М. Крючкова3, Т. Я. Маршалок4, Ю. В. Сибірянська5,
Л. Л. Тарангул6, С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, А. І. Кощук7 та інші.
Метою статті є виявлення та оцінка диференціації податкового навантаження в Україні за
видами економічної діяльності.
Основні результати дослідження. Гіпотеза про нерівномірність податкового навантаження
за видами економічної діяльності передбачає доведення або спростування за допомогою економікостатистичного інструментарію на основі аналізу статистичних даних Державної служби статистики
України в частині валового внутрішнього продукту виробничим методом та валової доданої вартості
за видами економічної діяльності8, Державної фіскальної служби України в частині податкових
надходжень за видами економічної діяльності, отриманими авторами за запитами на отримання
публічної інформації від 07.12.2017 (вх. ДФС №№ 3704/ЗПІ, 3709/ЗПІ, 3711/ЗПІ від 07.12.2017).
Графічне зображення абсолютних розмірів сплачених податків у 2016 р. за видами
економічної діяльності та рівня податкового навантаження як відношення обсягу валової доданої
вартості окремого виду економічної діяльності до обсягу сплачених податків до бюджетів усіх
рівнів наведене на рис. 1.
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Рис. 1. Абсолютні та відносні показники податкового навантаження платників податків
різних видів економічної діяльності в Україні у 2016 р.
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України,
Державної фіскальної служби України
1

Єфименко, Т.І., Соколовська, А.М. (2013). Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті
реалізації податкової реформи. Київ: ДННУ "Акад. фінанс. упр.".
2
Кондратенко, М.Б. (2015). Податкове навантаження та шляхи його оптимізації в Україні. Київ: КНЕУ.
3
Крючкова, Н.М. (2011). Податкова політика в системі макроекономічного регулювання. Одеса: Астропринт.
4
Маршалок, Т.Я. (2011). Фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження. Тернопіль: ТНЕУ.
5
Сибірянська, Ю.В., Кондратенко, М.Б. (2014). Нова модель податкової системи України: перерозподіл
податкового навантаження. Бізнес Інформ, 7, 276-283.
6
Тарангул, Л.Л. (2013). Актуальні проблеми удосконалення податкового регулювання. Київ: ДННУ "Акад.
фінанс. упр."
7
Юрій, С.І., Крисоватий, А.І., Кощук, А.І. (2010). Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування
та новітня парадигма податкової політики в Україні. Тернопіль: ТНЕУ.
8
Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/> (2018, січень, 15).
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Абсолютні та відносні показники податкового навантаження платників податків різних видів
економічної діяльності в Україні у 2016 р. підтверджують нерівномірність податкового
навантаження та можливість формування трьох груп видів економічної діяльності:
‒ до першої групи належать секції з високим рівнем податкового навантаження та
податкових надходжень (добувна промисловість і розроблення кар’єрів (B, 54,76%, 70886,03 млн.
грн), переробна промисловість (C, 38,00%, 108923,28 млн. грн), постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря (D, 48,65%, 35046,27 млн. грн), професійна, наукова та технічна
діяльність (М, 45,05%, 30791,89 млн. грн);
‒ до другої групи з середнім рівнем податкового навантаження та податкових надходжень
водопостачання; каналізація, поводження з відходами (E, 33,80 %, 3329,99 млн. грн), оптова та
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (G, 19,50 %, 64702,5 млн. грн),
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (H, 26,60 %, 41592,11 млн.
грн), фінансова та страхова діяльність (K, 31,02 %, 18859,65 млн. грн);
‒ до третьої групи належать інші секції з низьким рівнем податкового навантаження та
податкових надходжень.
Інший аргумент для підтвердження нерівномірності податкового навантаження − відношення
максимального та мінімального податкового рівня податкового навантаження у 2016 р. на рівні 1:8
(для добувної промисловості і розроблення кар’єрів, В), 1:7 (для постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря, D), 1:6 (для професійної, наукової та технічної діяльності, М), 1:5
(для переробної промисловості, C; водопостачання; каналізації, поводження з відходами, E).
Відношення абсолютного максимуму та мінімуму податкових надходжень набувало більших
значень, ніж відношення рівня податкового навантаження: 1:85 (для переробної промисловості, C),
1:56 (для добувної промисловості і розроблення кар’єрів, В), 1:51 (для оптової та роздрібної
торгівлі, G), 1:33 (для транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, H),
1:27 (для постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, D), 1:25 (для сільського
господарства, лісового господарства та рибного господарства, A; професійної, наукової та технічної
діяльності, М),
Отже, податкове навантаження в Україні суттєво диференційоване за видами економічної
діяльності та варто відмітити посилений податковий тягар станом на кінець 2016 р. на добувну
промисловість, постачання електроенергії, газу, водопостачання, переробну промисловість тощо.
Для поглибленої оцінки диференціації податкового навантаження в Україні за видами економічної
діяльності застосовано кластерний аналіз (табл. 1) та оцінку динаміки (рис. 2), а також оцінку
варіації (табл. 2).
Таблиця 1
Результуюча таблиця кластерного аналізу податкового навантаження
за видами економічної діяльності в Україні у 2012-2016 рр.
Рівень
податкового
навантаження

високий рівень
рівень вище
середнього
середній рівень

2012

2013

2014

2015

2016

34,31
D
[27,77-27,79]
C, E
[15,91-19,36]

52,91
D
[37,94-42,15]
B, М, E, C
[20,89-24,07]

[39,75-46,91]
B, D, М
[31,47-33,65]
C, E
[20,53-21,39]

[45,05-54,76]
B, D, М
[31,02-38,00]
C, E, K
[22,91-26,60]

B, N

F, J, N

F, J, N

[43,59-61,40]
B, D, М
[33,77-34,05]
C, E
[16,31-24,99]
F, G, H, J, K, N,
O
[11,20-13,33]

H, F, N

[9,67-13,63]
[13,51-16,50]
[9,91-16,51]
[11,41-19,50]
F, G, H, I, J, М,
G, K, H, I, O,
G, O, I, J, Q, R,
G, H, I, O, K
I, Q, R
O
Q, R
A
[3,13-7,52]
[5,06-10,37]
[5,15-5,84]
[5,69-6,69]
[7,30-8,44]
низький рівень A, L, S, T, P, K, A, L, S, T, P,
A, P, S, T, L
A, P, L, S,T
P, L, S, T
Q, R
Q, R
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України,
Державної фіскальної служби України
рівень нижче
середнього
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Проведений кластерний аналіз підтверджує зроблений нами висновок про високий рівень
податкового навантаження на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (D).
Максимальний рівень податкового навантаження було досягнуто у 2012-2014 рр., що забезпечено за
рахунок додаткових зборів: рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що
видобуваються в Україні (ліквідовано у 2012 р.1); рентна плата за транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії,
виробленої кваліфікованими когенераційними установками; збір у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Вище перераховані збори
було ліквідовано у 2014 р.2, що мало наслідком зменшення частки перерозподілу валової доданої
вартості з 52,91% у 2013 р. до 46,91% у 2014 р. та 43,59% у 2015 р., однак до складу підакцизних
товарів включено електричну енергію, оподаткування запроваджено з адвалорною ставкою 3,2%3.
З 2014 р. сформувався сталий склад кластера з високим рівнем податкового навантаження, до
якого зараховані добувна промисловість і розроблення кар’єрів (B) та професійна, наукова та
технічна діяльність (М). Податкове навантаження в добувній промисловості досягало максимуму
серед всіх видів економічної діяльності у 2015-2016 рр.: 61,40% та 54,76%, відповідно. Додатковим
податковим навантаженням на добувну промисловість рентна плата за нафту, природний газ і
газовий конденсат, що видобуваються в Україні (ліквідовано у 2012 р.4); плата за користування
надрами, що з 2015 р. змінена на рентну плату за користування надрами для видобування корисних
копалин до переліку яких належать рудні корисні копалини, вугілля, нафта, конденсат, газ
природний, неенергетичні, нерудні корисні копалини, води підземні, води поверхневі, грязі
лікувальні5.
Рівень податкового навантаження вище середнього у всіх досліджуваних роках був
характерним для переробної промисловості (С) та водопостачання; каналізація, поводження
з відходами (Е). Надходження податків та зборів від переробної промисловості є максимальними за
абсолютними показниками (2012 р. – 48 326 млн грн, 2013 р. – 69 565 млн грн, 2014 р. – 65291 млн
грн, 2015 р. – 79 934 млн грн, 2016 р. – 108923 млн грн) та їх частка становила п’яту частину
сукупних податкових надходжень від юридичних осіб. Податкове навантаження вище середнього є
наслідком належності до секції С наступних розділів: виробництво напоїв та виробництво
тютюнових виробів, що передбачає оподаткування акцизним податок; секція Е – рентною платою
за спеціальне використання води.
Середній рівень податкового навантаження у 2013-2014 рр. був притаманний будівництву (F),
інформації та телекомунікації (J), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування (С) та становив близько 20%, що не передбачає сплату специфічних податків.
У 2015-2016 рр. склад видів економічної діяльності був динамічним та додано наступні види: оптова
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (G), транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність (H), фінансова та страхова діяльність (K), діяльність
у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (N), державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування (O).
1

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм 2012
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
4834-17/ed20130101> (2018, січня, 15).
2
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran2#n2> (2018, січень, 15).
3
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran2#n2> (2018, січень, 15).
4
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм 2012
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
4834-17/ed20130101> (2018, січень, 15).
5
Податковий кодекс України, ст. 215, р. VI (2010) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran5483#n5483> (2018, січень, 15)
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До кластерів з низьким рівнем податкового навантаження та рівнем нижче середнього
належать види економічної діяльності, які мають податкові пільги щодо часткового чи повного
звільнення від оподаткування.
Низький рівень податкового навантаження з часткою перерозподілу через податки менше
10%. У 2012-2013 рр. склад видів економічної діяльності був постійним та включав сільське
господарство, лісове господарство та рибне господарство (A), операції з нерухомим майном (L),
надання інших видів послуг (S,T), освіта (P), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (Q),
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (R). У 2014-2015 рр. з кластера з низьким рівнем
податкового навантаження виключено секції Q та R, у 2016 р. – А через підвищення ставок єдиного
податку платників ІV групи1,2 та реформування спеціального режиму сплати ПДВ для сільського
господарства. Таким чином, низький рівень оподаткування залишається у невиробничих секція:
освіта (P), операції з нерухомим майном (L), надання інших видів послуг (S, T).
Динаміка податкового навантаження для всіх без винятку видів економічної діяльності
(рис. 2) була позитивною та середній темп росту у 2012-2016 рр. становив 1,17 з коливанням
у межах 1,05-1,54, що відповідало темпам росту податкового навантаження для водопостачання;
каналізації, поводження з відходами (E) та фінансової та страхової діяльності (К), відповідно.
Щорічний темп росту загального податкового навантаження становив у 2013 р. – 1,57; 2014 р. –
0,93; 2015 р. – 1,11; 2016 р. – 1,14; що свідчить про відсутність стабільності у оподаткування
суб’єктів господарювання та сталості у реалізації податкової політики. Стрімке зростання
податкового навантаження характерне для таких видів економічної діяльності: фінансова та
страхова діяльність (K, темп росту дорівнював 1,54), професійна, наукова та технічна діяльність
(М, 1,37), добувна промисловість і розроблення кар’єрів (B, 1,30), транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність (H, 1,25), охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги (Q, 1,25).
На основі статистичного інструментарію, що містить показники варіації (варіаційний розмах,
R; дисперсія, σ2; середнє квадратичне відхилення, σ; коефіцієнт варіації, Vσ) (табл. 2) визначено
варіацію податкового навантаження за умови дотримання критерію однорідності (Vσ ≤ 33 %3).
У 2012-2016 рр. неоднорідним було податкове навантаження для чотирьох видів економічної
діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (A, Vσ = 36,00%),
добувна промисловість і розроблення кар’єрів (B, Vσ = 32,96%), фінансова та страхова діяльність
(K, Vσ = 48,9%), професійна, наукова та технічна діяльність (М, Vσ = 34,88%), податкове
навантаження інших видів економічної діяльності слід вважати однорідним.
Висновки. Диференціація податкового навантаження за видами економічної діяльності
базується на положеннях Податкового кодексу України, з одного боку, через наявність податків, що
сплачуються лише суб’єктами господарювання окремих видів економічної діяльності, з іншого,
через наявність податкових пільг за податками, що сплачують суб’єкти господарювання, незалежно
від виду економічної діяльності. Диференціацію податкового навантаження на сучасному етапі
розвитку податкової системи України продукують особливості справляння податку на прибуток,
податку на додану вартість, акцизного податку, екологічного податку, рентної плати та спрощеної
системи оподаткування. На основі проведеного аналізу рівня диференціації податкового
навантаження у 2012-2016 рр. визначено, що максимальний рівень перевищував мінімальний
у 10 разів, що доводить гіпотезу про нерівномірність оподаткування, а мінімальне значення
коефіцієнта варіації становило 68% у 2012 р. з тенденцію до збільшення у наступних роках. Високий
рівень податкового навантаження характерний для добувної промисловості, переробної
промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання,
професійної, наукової та технічної діяльність; низький рівень податкового навантаження сільське
господарство, операції з нерухомим майном, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
1

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran2#n2> (2018, січня, 15).
2
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році 2015 (Верховна Рада України). Офіційний
сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran655#n655> (2018, січня, 15).
3
Бойко, С. (2014). Статистика. Біла Церква: Аргоніта.
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Рис. 2. Динаміка податкового навантаження за видами економічної діяльності
в Україні у 2012-2016 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України,
Державної фіскальної служби України
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Таблиця 2
Статистична оцінка варіації податкового навантаження
за видами економічної діяльності в Україні у 2012-2016 рр.
Секція

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне
господарство (A)
Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів (B)
Переробна промисловість (C)
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого
повітря (D)
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами (E)
Будівництво (F)
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів (G)
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність (H)
Тимчасове розміщування й
організація харчування (I)
Інформація та телекомунікації (J)
Фінансова та страхова
діяльність (K)
Операції з нерухомим
майном (L)
Професійна, наукова
та технічна діяльність (М)
Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування (N)
Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне
страхування (O)
Освіта (P)
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги (Q)
Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок (R)
Надання інших видів послуг (S,T)

Середнє
значення, %

max

min

R

σ2

σ

Vσ

6,68

11,41

4,75

6,65

5,78

2,4

36,00

43,92

61,40

19,36

42,05

209,58

14,48

32,96

35,07

42,15

27,79

14,36

23,09

4,8

13,7

45,27

52,91

34,31

18,60

39,1

6,25

13,8

33,00

37,94

27,77

10,16

11,15

3,34

10,12

20,76

23,81

13,18

10,64

15,69

3,96

19,07

16,46

19,50

12,10

7,40

6,36

2,52

15,33

17,89

26,60

10,97

15,63

25,73

5,07

28,35

13,82

17,02

9,67

7,35

7,15

2,67

19,36

18,23

24,07

13,63

10,44

15,01

3,87

21,25

18,22

31,02

5,55

25,47

79,4

8,91

48,9

6,18

8,44

4,12

4,31

1,97

1,4

22,69

37,52

50,66

12,65

38,01

171,3

13,09

34,88

20,10

22,91

15,91

6,99

5,37

2,32

11,53

14,99

18,67

10,30

8,37

7,54

2,75

18,32

5,27

7,30

3,13

4,17

1,78

1,34

25,33

10,47

14,48

5,84

8,64

7,61

2,76

26,35

10,50

13,39

7,52

5,87

4,04

2,01

19,16

5,70

7,38

4,02

3,36

1,26

1,12

19,69

Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України,
Державної фіскальної служби України
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ФАКТОРИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ТА
ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ
КЛІЄНТІВ БАНКІВ
Oleksandr Veits
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

MONEY LAUNDERING FACTORS AND THEIR
CONSIDERATION IN BANKS’ CLIENTS OPERATIONS
The article is devoted to the definition, grouping and analysis of the money laundering factors,
the search for relevant indicators, through which these factors can be measured or evaluated,
and the development of proposals to take into account their influence in the conduct of banks’
clients transactions. The grouping of money laundering factors with the allocation of subgroups
within the framework of the generally accepted approach is proposed. In a group of geographic
or country factors was distinguished a group of economic, political and regulatory factors.
Indicators that help to analyze and assess the significance of the influence of geographic factors
were identified and analyzed. The group of client factors is divided into those that apply to legal
entities and individuals – clients of banks and a set of product factors form two subgroups –
factors associated with customer transactions within the legal economy, and factors outside the
legal economy. Recommendations for taking into consideration certain factors in the process of
banking operations were suggested.
Keywords: money laundering factors, money laundering combat, shadow economy, Corruption
Perceptions Index, Anti-Money Laundering Index.
Постановка проблеми. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, є значною
загрозою стабільності функціонування економіки будь-якої країни, суттєво знижує фінансову
безпеку держави та підвищує ризик глобальної соціально-економічної та політичної нестабільності.
Усвідомлення цієї загрози спонукає міжнародне співтовариство розробляти та впроваджувати
відповідні заходи щодо обмеження та унеможливлення відмивання коштів. Проте стрімкий розвиток
інформаційних технологій, підвищення мобільності фінансових ресурсів, віртуалізація окремих
видів підприємницької діяльності вимагають постійного вдосконалення процесів та інструментарію
запобігання та протидії легалізації злочинних доходів. Провідні фахівці, спеціалісти та експерти
з питань відмивання коштів усвідомлюють, що розробка більшості механізмів протидії здійснюється
постфактум, тобто після виявлення та визначення типологічних схем та способів легалізації, а часто
й після черги спеціально проведених розслідувань та винесених відповідних судових рішень.
У зв’язку з цим майже неможливо говорити про наявність дієвих та бездоганно працюючих
випереджальних або попереджувальних заходів: коли широкому загалу стає відома удосконалена
або нова схема чи спосіб відмивання коштів, зловмисники знаходять нові засоби виведення коштів з
тіньової економіки. Ускладнюється процес боротьби з відмиванням коштів ще й тим, з що схеми
легалізації кримінальних доходів, як правило, налічують значну кількість учасників,
підпорядкованих різним відомствам, міністерствам, а часто й державам.
Сукупність зазначеного зумовила те, що сучасні стандарти боротьби з легалізацією
кримінальних доходів, поширювані Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних
грошей (англійською Financial Action Task Force, скорочено FATF; далі ФАТФ) в основному
зосереджені на оцінці ризиків відмивання коштів та їх врахуванні під час аналізу та проведення
міжнародних та внутрішніх операцій різних суб’єктів. У Типологічному звіті ФАТФ 2012 року
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«Конкретні фактори ризику, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів від корупції» зазначено
«фактори, що впливають на рівень ризику відмивання грошей, містять клієнтський ризик, ризик
країни або географічний ризик, а також ризики, пов’язані з продуктами чи фінансовими
інструментами. Розуміння цих ризиків та пов’язаних з ними факторів дає можливість застосовувати
більш ефективні та дієві заходи для захисту від відмивання корупційних доходів» 1. Це дає підстави
стверджувати, що важливими є не тільки ризики відмивання коштів, а й врахування факторів, що на
ці ризики впливають.
Аналіз праць, присвячених вирішенню проблем протидії відмиванню грошей, показав, що
питанням ризиків, критеріїв ризиків, їх класифікації та оцінки, моделювання присвячено багато
досліджень учених, і вони досить широко опрацьовані та розроблені, а питання факторів легалізації
злочинних доходів залишається поза увагою вчених, хоча власне фактори і є тими визначальними
умовами, а іноді й причинами, що сприяють або стримують відмивання злочинних доходів.
Зазначене і зумовило вибір проблеми, вирішенню якої присвячено статтю.
Метою статті є визначення та аналіз факторів легалізації злочинних доходів, пошук
релевантних показників, за допомогою яких ці фактори можна виміряти або оцінити, та розроблення
пропозицій щодо врахування їх впливу при здійсненні операцій клієнтів банків.
Виклад основного матеріалу. Як зазначено у Рекомендаціях2 та Звітах ФАТФ3, існують
три основні групи ризиків відмивання коштів – географічний, клієнтський та операційний (рівень
конкретної послуги). Оскільки цей підхід визнають більшість країн та науковців світу, фактори
легалізації злочинних доходів також доцільно згрупувати аналогічним чином. Також слід
зауважити, що три групи факторів – географічний, клієнтський, операційний – відповідають рівням
протікання процесів відмивання коштів. Тобто географічні фактори, пов’язані з країною здійснення
операції, і відповідають макроекономічному рівню, а також рівню взаємодії різних держав та
юрисдикцій. Клієнтські – це фактори, пов’язані з ідентифікаційними даними клієнта, його
соціально-політичним статусом, компетенціями, – відповідають рівню економічного суб’єкта,
наприклад, це може бути клієнт банку, страхової компанії, нотаріуса тощо, і всі ці суб’єкти мають
резидентність, тобто є особами, що зареєстровані на території певної держави, мають дотримуватись
вимог та правил нормативно-правового регулювання діяльності, і пов’язують таким чином
макроекономічний рівень з мікроекономічним. І останній рівень факторів – це операційний – такий,
що відповідає певному фінансовому інструменту, який використовує клієнт для здійснення певних
операцій, отримання послуг, кінцевою метою яких є відмивання коштів.
Географічні фактори (або фактори країни) відмивання коштів відображають соціальноекономічні, політичні, нормативно-правові умови, що склалися у певній державі та є умовами
функціонування всіх суб’єктів цієї держави. Узагальнення та структуризація інформації з різних
джерел щодо чинників країни легалізації злочинних доходів дозволяє сформувати такий перелік
основних груп факторів: економічні, політичні, нормативно-правові.
До групи економічних факторів належать: рівень офіційних доходів населення, наявність та
обсяги неофіційних доходів або рівень тіньової економіки. Так, рівень офіційних доходів населення
країни є дестимулятором процесів відмивання коштів: чим вищі офіційні доходи, тим нижчими є
обсяги (наміри) відмивання коштів. Наявність та обсяги неофіційних доходів населення,
кримінальних доходів злочинних угрупувань. Цей фактор є стимулятором відмивання коштів: чим
вищий рівень тіньової економіки країни, тим вищими є ризики відмивання грошей.
Виміряти рівень офіційних доходів населення можна за допомогою відповідних статистичних
показників, наприклад, середньомісячна або середня річна заробітна плата громадян, валовий
внутрішній продукт на душу населення. Дані щодо цих показників в України за 2011-2016 роки
наведені в табл. 1.

1

FATF Report. Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption: Assistance To Reporting
Institutions, June 2012.
2
The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing
Terrorism and Proliferation / Adopted by The FATF Plenary in February 2012, updated June 2017.
3
FATF Report. Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption: Assistance To Reporting
Institutions, June 2012.
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Таблиця 1
Показники, що відображають основні економічні фактори легалізації
злочинних доходів за даними України у 2011-2016 рр.
Показник

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП на душу населення, грн. на 1 особу

28397

30781

32165

34934

46321

55733

ВВП на душу населення, дол. на 1 особу

3563

3853

Середньомісячна заробітна плата, грн.
Середня річна заробітна плата, грн.
Рівень тіньової економіки: відсоток від
ВВП
Обсяги тіньової економіки, млн. грн.
Кількість повідомлень про операції, що
підлягають фінансовому моніторингу,
одиниць

2648
31776

3041
36492

3282
39384

3480
41760

4195
50340

5419
65028

34

34

35

43

40

34

441997

477587

512819

682373

795418

810282

1095883 975399

4025,62 2940,57 2120,94

2181

990337 1299324 4357117 6383147

Для перевірки наявності впливу показників, поданих в табл. 1 на процеси відмивання коштів,
скористаємось коефіцієнтами парної кореляції. Наприклад, значення коефіцієнта парної кореляції
між обсягами тіньової економіки та кількістю повідомлень про операції, що підлягають
фінансовому моніторингу, становить 0,86, що статистично значимим показником.
З точки зору вимірювання та оцінювання факторів країни на міжнародному рівні доцільно
звернутися до порівняльного підходу та використати міжнародні офіційні рейтинги, що будуються
визнаними міжнародними організаціями, об’єднаннями, асоціаціями або групами вчених. Так, якщо
скористатись даними журналу Форбс1 щодо рівня тіньової економіки окремих країн у 2017 році та
порівняти його з даними щодо України, то стане зрозумілим, що українська економіка має значно
вищий рівень тінізації: у 6,3 рази більший за рівень тінізації економіки США, у 5,7 разів більший у
порівнянні з економікою Швейцарії та у 1,6 разів вищий – ніж у Греції (рис. 1).

Рис. 1. Рівень тіньової економіки окремих країн світу у 2017 році
1

McCarthy Niall. The Countries with The Largest Shadow Economies [Infographic] Forbs, February 9, 2017.
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Результати роботи дослідницької групи Ф. Шнейдера, Б. Адреаса, К. Монтенегро (Friedrich
Schneider, Andreas Buehn, Claudio E.Montenegro, 2017) 1 показують динаміку зменшення тіньової
економіки окремих країн світу за 2017 рік у порівнянні з 2007 роком (рис.2).
Дані рис. 2 показують, що упродовж 10 років провідні країни світу докладали значних зусиль
у боротьбі з відмиванням коштів, що позитивно вплинуло на рівень тіньової економіки. У Канаді,
Германії, Швейцарії, США та Новій Зеландії рівень тіньової економіки з 2007 р. до 2017 р. знизився
більш ніж на 22 %. Австралія, Австрія, Ірландія, Норвегія та Фінляндія домоглися зменшення
тіньового сектору економіки майже на 20 % ВВП: 19,7 %; 19,1; 18,1%; 20,8%; 20,7% відповідно.

Рис. 2. Зміни рівня тіньової економіки у 2017 р. у порівнянні з 2007 р.
Не мали значного успіху заходи щодо боротьби з відмиванням коштів, а отже мають приріст
обсягів тіньової економіки серед аналізованих країн тільки Франція та Україна: 8,5% та 2,9%
становить приріст рівня тінізації економіки відповідно.
Другою вагомою групою факторів у розрізі географічних є політичні фактори, до яких
віднесено: якість державного управління, у тому числі наявність чи відсутність свавілля та
зловживань з боку чиновників та можновладців, обсяги корупційної діяльності, а також відкрита
відмова від співпраці щодо протидії ВК/ФТ на міжнародному рівні.
Фактор якості державного управління є дестимулятором процесів легалізації злочинних
доходів, оскільки чим вище якість державного управління, тим меншими є зловживання владою, а
отже й менше рівень корупції та доходів від корупційної діяльності. Відмова керівництва країни від
ратифікації міжнародних конвенцій, спрямованих на боротьбу з ПВК/ФТ, від визнання та
1

Schneider Friedrich, Buehn Andreas, Montenegro Claudio E. Shadow Economies All over the World. New Estimates
for 162 Countries from 1999 to 2007. Poverty and Inequality Team, Development Research Group, and the Human
Development Economics Unit, Europe and Central Asia Region, July 2010.
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впровадження рекомендацій та стандартів ФАТФ тощо значно сприяє процесам легалізації
незаконних доходів.
Показниками, що можуть кількісно відобразити зазначені політичні фактори є: індекс якості
державного управління, індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index)1, індекс
нестабільності країни (Failed States Index)2, який об’єднує інформацію щодо політичної ситуації та
державного управління.
Індекс сприйняття корупції розраховується щороку організацією Трансперенсі Інтернешнл
(Transparency International) і вимірюється від 0 до 100, де 0 означає тотальну корумпованість, а 100 –
відсутність корупції (табл. 2).
Таблиця 2
Індекс сприйняття корупції окремих країни упродовж 2012-2016 років
за методологією Трансперенсі Інтернешнл
Країна

Сомалі (мінімальне значення)
Ірак
Нігерія
Україна
Росія
Єгипет
Панама
Білорусь
Туреччина
Італія
Кіпр
Словенія
Естонія
Німеччина
Канада
Нідерланди
Фінляндія
Данія (максимальне значення)

2012

2013

2014

2015

2016

8
18
27
26
28
32
38
31
49
42
66
61
64
79
84
84
90
90

8
16
25
25
28
32
35
29
50
43
63
57
68
78
81
83
89
91

8
16
27
26
27
37
37
31
45
43
63
58
69
79
81
83
89
92

8
16
26
27
29
36
39
32
42
44
61
60
70
81
83
84
90
91

10
17
28
29
29
34
38
40
41
47
55
61
70
81
82
83
89
90

З даних табл. 2 видно, що Україна, на жаль, відноситься до найбільш корумпованих країн
світу. У другій третині рейтингу такі країни як Єгипет, Панама, Білорусь, Туреччина, Італія і навіть
Кіпр. Найменш корумпованими країнами світу є Данія (індекс 90), Нова Зеландія (90) та Фінляндія
(індекс 89).
Індекс нестабільності країн є комплексним, оскільки в основі його розрахунку 12 складових,
у тому числі: апарат безпеки; визнана еліта (наявність олігархів); група претензій; стан економіки;
економічна нерівність; людська міграція і відтік мізків; державна легітимність; громадські послуги;
права людини; демографічний тиск; біженці та переселенці; зовнішнє втручання. Вимірюється
Індекс нестабільності країни від 0 до 120 (по 10 балів на кожну складову оцінювання). Дані щодо
динаміки Індексу нестабільності3 окремих країн подано в табл. 3.
Дані табл. 3 показують, що упродовж 5 років найбільш стабільною залишається Фінляндія, і
якщо порівняти дані таблиць 2 і 3, то стане зрозумілим, що й корупція в цій країні знаходиться на
найнижчому з можливих рівні. Поперемінно очолюють рейтинг найбільш нестабільних країн світу
Сомалі та Південний Судан. Україна упродовж п’яти років значно втратила позиції: рейтинг
нестабільності підвищився на 23 пункти, а індекс нестабільності зріс на 9,19 %.

1

Corruption Perceptions Index 2016. <https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016>.
Failed States Index. <http://fundforpeace.org/fsi/excel>.
3
Failed States Index. <http://fundforpeace.org/fsi/excel>.
2
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Таблиця 3
Індекс нестабільності країни та рейтинг окремих країн
за 2012 та2017 роки
2012
Країна

Південний
Судан
Сомалі
Ірак
Єгипет
Туреччина
Росія
Грузія
Україна
Білорусь
Кіпр
Італія
Естонія
Польща
Іспанія
Японія
Великобританія
Німеччина
Канада
Данія
Швейцарія
Норвегія
Фінляндія

2017

Зміни у нестабільності країни

Рейтинг Індекс

Кількісні, %

Рейтинг

Індекс

3

108,4

1

113,9

4,83

1
9
31
85
83
51
113
85
115
145
143
158
153
151
158
164
169
175
174
173
177

114,9
104,3
90,4
76,6
77,1
84,8
67,2
76,6
66,8
45,8
47,5
44,3
42,8
43,5
35,3
29,2
26,8
23,0
23,3
23,9
20,0

2
10
36
64
67
79
90
95
121
142
143
151
155
156
160
165
169
175
176
177
178

113,4
105,4
89,8
80,8
79,2
76,5
74,0
72,4
62,6
45,2
44,7
40,8
37,9
37,4
33,2
28,1
22,6
21,5
21,1
20,5
18,7

-1,32
1,04
-0,67
5,20
2,65
-10,85
9,19
-5,80
-6,71
-1,33
-6,26
-8,58
-12,93
-16,31
-6,33
-3,91
-18,58
-6,98
-10,43
-16,59
-6,95

якісні

Нестабільність зросла
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зросла
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зросла
Нестабільність зросла
Нестабільність зросла
Нестабільність зросла
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась
Нестабільність зменшилась

Третьою групою факторів країни або чинників легалізації злочинних доходів є нормативноправові, до яких віднесено ліберальне державне регулювання та недосконалість системи
фінансового моніторингу. Ліберальне державне регулювання економіки, у тому числі наявність
всередині країни зон вільної торгівлі або регіонів спрощеного оподаткування, вільний (або
недостатньо обмежений) доступ фінансових інститутів та інших суб’єктів до міжнародних ринків
капіталу, поширення операцій з офшорними компаніями банків, підприємств та інших суб’єктів,
можливість анонімних операцій, вільних обіг анонімних фінансових інструментів, неналежне
валютне регулювання – все це значно сприяє різноманітним операціям і схемам, пов’язаним з
відмиванням коштів. Недосконалість системи фінансового контролю та моніторингу діяльності як
суб’єктів фінансової діяльності, так і інших економічних суб’єктів, у тому числі неможливість
обміну інформацією щодо відповідних злочинів з міжнародними органами правопорядку та
фінансовими розвідками інших країни також є фактором-стимулятором активізації процесів
легалізації злочинних доходів.
Узагальненим кількісним вимірником нормативно-правових факторів може слугувати Індекс
верховенства права (Rule of Law Index), що вимірюється завдяки незалежній міжнародній ініціативі
Проект світової справедливості (World Justice Project)1. Індекс верховенства права вимірюється від 0
до 1 і чим ближче значення індексу до 1, тим більш дієвими, раціональними та у певній мірі
справедливими вважається нормативно-правова система держави (табл. 4).
1

World Justice Project: Rule of Law Index. <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/
wjp-rule-law-index-2016>.
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Таблиця 4
Індекс верховенства права (Rule of Law Index)
окремих країн світу у 2016 р.
Країна

Данія
Норвегія
Фінляндія
Німеччина
Великобританія
Франція
Чилі

Індекс

0,89 (max)
0,88
0,87
0,86
0,81
0,72
0,68

Рейтинг

1
2
3
6
10
21
26

Країна

Грузія
Угорщина
Молдова
Україна
Туреччина
Камбоджі
Венесуела

Індекс

0,65
0,57
0,49
0,49
0,43
0,33
0,28 (min)

Рейтинг

34
49
77
78
99
112
113

Окрім індексів, що відображають складові показники географічних факторів відмивання
коштів, описаних вище, також існує комплексний індекс – Базельський індекс протидії відмивання
грошей (Basel Anti-Money Laundering Index)1, який містить 14 складових, що об’єднані у 5 груп:
1) відмивання коштів та фінансування тероризму; 2) корупція; 3) фінансова прозорість та стандарти;
4) суспільна прозорість та відкритість бюджетів; 5) політичне та юридичне середовище. Базельський
індекс протидії відмивання грошей агрегує інформацію з різних відкритих джерел, щоб кількісно
оцінити процеси протидії легалізації злочинних доходів, вимірюється від 0 до 1, де 0 означає
низький ризик відмивання коштів, а 1 – високий. Кожна група складових Індексу має власний
ваговий коефіцієнт участі загальному підсумковому значенні. 65 % Базельського індексу протидії
відмивання грошей становить група показників щодо відмивання коштів та фінансування
тероризму. Розробники методології побудови Базельського індексу протидії відмивання грошей
застерігають, що хоча індекс і забезпечує певне кількісне вимірювання діяльності з відмивання
коштів та фінансування тероризму, його неможна розглядати як відправний пункт для формування
рекомендацій. Для цього необхідно скористатися складовими – суб-індикаторами та провести більш
детальний аналіз ситуації у кожній окремій країни. Проте слід зауважити, що аналогів Базельського
індексу протидії відмиванню грошей поки що не існує. Навіть Звіти ФАТФ щодо взаємного
оцінювання діяльності країн з протидії відмиванню коштів не випускаються щорічно. Дані щодо
Базельського індексу протидії відмивання грошей у окремих країнах світу подано в табл. 5.
Дані табл. 5 показують, що Україна у 2017 році посідає 52 місце серед 146 країн,
представлених у рейтингу Базельського індексу протидії відмиванню грошей. До країн з найменш
сприятливими умовами для легалізації злочинних доходів у 2017 р. віднесено, індекс яких не
перевищує відмітки 4,0.
Інформацію щодо факторів географічного ризику відмивання злочинних доходів можна і слід
використовувати при здійснені банком операцій клієнтів. По-перше, на законодавчому рівні можна
закріпити перелік країн, які мають критичний (найвищий) рівень географічного ризику щодо
відмивання коштів та заборонити на певний час здійснення будь-яких банківських транзакцій
з ними або завжди привласнювати операції високий ступінь ризику та ініціювати її поглиблений
аналіз. Так, якщо скористатись даними 2017 року щодо Базельського індексу протидії відмивання
грошей (табл. 5), то такими країнами можуть бути: Іран (значення індексу 8,6), Афганістан (8,38),
Гвінея-Бісау (8,35), Таджикистан (8,28), Лаос (2,28), Мозамбік (8,08), Малі (7,07), а також Уганда,
Камбоджі, Танзанія, Кенія, Ліберія, М’янма, Непал, Буркіна Фасо, Парагвай та Гаїті, індекс протидії
відмивання коштів яких перевищує 7,5. Такий жорсткий підхід пропонується оскільки, ще у Звіті
2012 року ФАТФ зазначено, що «одна третина з усіх банків, включених у контрольну групу, були
готові йти на дуже високий ризик ймовірності відмивання грошей за умови невеликого ризику
безпосередньо для їх репутації, наприклад, якщо майно нібито корумпованого діяча здавалося
цілком надійним і безпечним»2. Отже, щоб скоротити час на ухвалення рішення щодо операції,
доцільно, ґрунтуючись на рейтингах згідно з відповідними індексами, запровадити розширений
перелік країн, з якими операції просто заборонені.
1

Basel Anti-Money Laundering (AML) Index 2012-2017. <https://index.baselgovernance.org>.
FATF Report. Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption: Assistance To Reporting
Institutions, June 2012.
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Таблиця 5
Базельський індекс протидії відмиванню грошей (Basel Anti-Money Laundering Index)1
та рейтинг за цим індексом окремих країн світу у 2012 та 2017 роках
2012
Країна

Іран
Афганістан
Гвінея Бісау
Таджикистан
Гаїті
В’єтнам
Ємен
Туреччина
Україна
Росія
Молдова
Швейцарія
Польща
Канада
Ізраїль
Швеція
Нова Зеландія
Болгарія
Естонія
Литва
Фінляндія
Норвегія

Індекс

2017
Рейтинг

8,57
1
Немає даних
Немає даних
Немає даних
8,16
4
6,83
22
7,32
14
5,99
58
6,62
36
5,66
79
5,93
63
5,78
71
4,74
119
5,00
110
Немає даних
3,50
141
3,82
139
4,24
131
3,28
143
Немає даних
3,59
140
2,36
144 (min)

Індекс

Рейтинг

8,60 (max)
1
8,38
2
8,35
3
8,28
4
7,50
17
7,44
18
6,80
37
6,65
43
6,52
52
6,22
64
5,43
92
5,15
102
4,50
130
5,14
103
4,25
137
4,25
138
3,91
142
3,87
143
3,83
144
3,67
145
3,04 (min)
146
Немає даних

Зміни індексу за
5 років

0,35
–
–
–
-8,09
8,93
-7,10
11,02
-1,51
9,89
-8,43
-10,90
-5,06
2,80
–
21,43
2,36
-8,73
16,77
–
-15,32
–

Другим напрямком визначення та аналізу факторів легалізації злочинних доходів є клієнтські
фактори, тобто характеристики клієнта, що можуть вказувати на здійснення ним такої протиправної
діяльності. Звіти та Рекомендації ФАТФ виокремлюють такі основні фактори: вид діяльності для
юридичної особи та сфера основної зайнятості фізичної; мета відкриття рахунків; бенефіціарні
власники юридичної особи.
Щодо виду діяльності юридичних осіб, то у сфері підвищеного ризику клієнти банків, що
функціонують у сфері приватизації майна, державних закупівель, масштабних інфраструктурних
проектів, добування корисних копалин, охорони здоров’я, здійснення допомоги з метою розвитку, а
також діяльність у секторі безпеки, оборони та військових операцій. Щодо фізичних осіб, то
особлива увага має бути приділена операціям, що здійснюються публічними та політичними
діячами, у тому числі іноземних держав та чиновниками, а також близькими родичами таких осіб.
ФАТФ рекомендує2 операції зазначених клієнтів кваліфікувати як такі, що мають високий рівень
ризику, спрямовувати їх на поглиблений аналіз та обов’язково повідомляти відповідні органи (для
України це Державна служба фінансового моніторингу).
На жаль, Україна має всесвітньо відомий факт і приклад зловживання владою та здійснення
на цій основі відмивання коштів на найвищому рівні влади: справа прем’єр-міністра П. І. Лазаренко
щодо вивезення капіталу з України набула всесвітнього розголосу, виявлені схеми відмивання ним
1

Basel Anti-Money Laundering (AML) Index 2012-2017. <https://index.baselgovernance.org>.
The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing
Terrorism and Proliferation / Adopted by The FATF Plenary in February 2012, updated June 2017.
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коштів слугують прикладом у Звіті ФАТФ 2012 року. П. І. Лазаренко обіймаючи посаду прем’єр
міністра України упродовж 14 місяців (з травня 1996 року по липень 1997 року) викрав за оцінкою
експертів ООН і Світового банку близько 200 млн., а за оцінкою українських експертів 320 млн.
доларів США, незаконно переказав їх до Сполучених Штатів. Федеральний суд штату Каліфорнія
визнав П. І. Лазаренка винним, проте було доведено викрадення суми 114 млн. доларів, які влада
США змогла повернути до України.
Високий ризик мають операції юридичних осіб у складі власників яких є політичні діячі,
чиновники (хоча у більшості країн це суворо заборонено), близькі родичі зазначених категорій
клієнтів, або їх довірені особи (представники інтересів, компанії-розпорядники статків, родичі, що є
резидентами інших країни). Осіб, що кінець-кінцем насправді володіють та керують підприємством
прийнято називати бенефіціарними власниками юридичної особи. Ознаками таких юридичних осіб
ФАТФ1 визначив:
– корпоративні підприємства з багаторівневою, заплутаною або необґрунтовано складною
організаційною структурою, наприклад, підприємства, право володіння та управління якими
належить іншим підприємствам, особливо, якщо власник зареєстрований у іншій країні;
– наявність істотної участі у володінні осіб, що згідно з чинним законодавством
не зобов’язані застосовувати заходи щодо ПВК/ФТ;
– участь підставних осіб, які мають зв’язок з клієнтами підвищеного ризику (кримінальні
особи, урядовці, політичні діячі).
Бенефіціарні власники обов’язково мають бути встановлені, а операції таких клієнтів банків
мають підлягати поглибленому аналізу.
Мета відкриття рахунків (або їх функціональне призначення) публічних та політичних діячів,
чиновників та осіб, що з ними пов’язані має важливе значення у разі відкриття рахунків за межами
резидентості (юрисдикції) країни. У зв’язку із цим 10-ті Рекомендації ФАТФ2 наполягають на тому,
щоб банки не відкривали рахунки зазначеним клієнтам без наявності законної підстави та
належного пояснення їх призначення. Валютне законодавство України, зокрема забороняє відкриття
рахунків за межами України без отримання індивідуальної ліцензії НБУ.
Третьою групою факторів легалізації злочинних доходів, що зазначена у документах ФАТФ3,
є сукупність факторів, пов’язаних безпосередньо з операціями банків та використовуваними
фінансовими інструментами. Особливої уваги потребують анонімні операції (в Україні заборонені
законодавством); операції з готівкою та банківські електронні перекази, а також операцій
з криптовалютами, оскільки вони поєднують ознаки анонімності, неконтрольованості, високої
швидкості переміщення цінностей.
Показниками, що можуть відображати наявність та суттєвість впливу продуктових факторів
на процеси протидії відмиванню коштів, можуть бути: обсяги грошової маси в готівковій формі;
питома вага готівкової грошової маси у ВВП; частка готівкової грошової маси у загальному обсязі
грошей всередині країни; обсяги готівкових банківських транзакцій; частка готівкових банківських
транзакцій у загальному обсязі транзакцій; задекларовані громадянами залишки коштів у гаманцях
криптовалют.
Дані табл.6 показують, що в Україні обсяг готівки в обігу впродовж 2006-2016 років
перевищує 84 %, що є надвисоким показником у порівнянні з провідними Європейськими країнами.
Шоста частина ВВП перебуває в готівковій формі, а третина операцій банків здійснюється з
готівкою або в готівковій формі, що може сприяти як тінізації економіки, так і процесам відмивання
злочинних доходів.
Щодо обсягів готівкових операцій поза банківською системою і так званої нелегальної
готівки, то за даними в.о. голови НБУ станом на липень 2017 року обсяги її сягали 300 млрд. грн.,
що становить 87 % від загального обсягу готівки випущеної у обіг.
1

FATF Report. Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption: Assistance To Reporting
Institutions, June 2012, 22.
2
The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing
Terrorism and Proliferation / Adopted by The FATF Plenary in February 2012, updated June 2017.
3
FATF Report. Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption: Assistance To Reporting
Institutions, June 2012.
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Таблиця 6
Показники, що характеризують обіг готівки в Україні*

Рік

Частка
Готівкові
готівкових
кошти,
коштів
випущені в обіг,
у грошовій
млн. грн.
базі, %

Частка
готівкових
коштів
у ВВП, %

2006
82133
84,49
15,09
2007
122470
86,31
16,99
2008
167538
89,75
17,67
2009
170536
87,47
18,67
2010
200092
88,66
18,54
2011
209565
87,36
16,12
2012
222786
87,27
15,86
2013
261870
85,26
17,87
2014
304811
91,48
19,21
2015
308237
91,74
15,50
2016
341059
89,38
14,31
12
* складено автором на основі даних

Обсяг
готівки
в банках,
млн. грн.

н/д
н/д
154759
157029
182990
192665
203245
237777
282947
282673
314392

Обсяг
Частка
грошової маси
готівкових
операцій банків,
в банках
в загальному
України,
обсязі, %
млн. грн.

н/д
н/д
515727
487298
597872
685515
773199
908994
956728
994062
1102700

н/д
н/д
30,01
32,22
30,61
28,11
26,29
26,16
29,57
28,44
28,51

Висновки. Узагальнення отриманих результатів дослідження щодо визначення факторів
легалізації злочинних доходів, показників, за допомогою яких ці фактори можна виміряти, оцінити
та проаналізувати, подані в табл. 7.
Дані табл. 7 показують, що окрім визначених звітами і стандартами ФАТФ трьох груп
факторів відмивання коштів та фінансування тероризму слід виділити такі підгрупи: економічні,
політичні та нормативно-правові у групі факторів країни; фактори, пов’язані з юридичними
особами, і фактори, пов’язані з фізичними особами у складі клієнтських факторів; операції в межах
легальної економіки та операції поза її межами. Серед показників, за допомогою яких можна
оцінити та проаналізувати фактори легалізації злочинних доходів, є як узагальнені індикатори
(індекси) – Індекс якості державного управління, Індекс сприйняття корупції, Індекс нестабільності
країни, Індекс верховенства права, Індекс фінансової прозорості, Базельський індекс протидії
відмиванню грошей, так і часткові абсолютні й відносні показники, як то: готівкові кошти, випущені
в обіг, частка готівкових коштів у грошовій базі, частка готівкових коштів у ВВП, обсяги тіньової
економіки, середньомісячна заробітна плата «у конвертах», рівень тіньової економіки: відсоток від
ВВП тощо.
Аналіз фактичних даних, зазначених у табл. 7 показників показав, що Україна належить
до групи країн з підвищеним ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму: економіка
характеризується високим рівнем тінізації, дуже високим відсотком готівки в обігу та готівкових
операцій банків, низьким рівнем доходів населення, значною кількістю і участю чиновників
в економічних процесах. Основними рекомендаціями, що доцільно впровадити в Україні для
зниження рівня ризику ВК/ФТ є: заборона здійснення транзакцій з країнами та резидентами країн,
Базельський індекс протидії відмиванню грошей яких має найвищі значення (понад 7,5
з максимально можливих 10); встановити високі штрафи для банків у разі виявлення здійснення
ними операцій з клієнтів, які за визначеними ознаками, слід віднести до високоризикованих з точки
зору ВКФТ, законодавчо закріпити застосування заходу відкликання ліцензії банків у разі
систематичного порушення банківської установою діючого законодавства щодо фінансового
моніторингу.

1

Грошово-кредитна та фінансова статистика: Показники грошово-кредитної політики Національного банку
України: грошова база. <https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1>.
2
Грошово-кредитна статистика: огляди фінансових корпорацій: грошові агрегати та кореспондуючі статті
Огляду депозитних корпорацій. <https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1>.
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Таблиця 7

Назва
підгрупи
факторів

Назва фактору

Показники вимірювання

1

2

3

4

Політичні
Фактори юридичних осіб
Фактори фізичних осіб

Клієнтські

Нормативно-правові

Географічні

Економічні

Назва
групи
факторів

Середньомісячна заробітна плата
Рівень доходів
Середньорічна заробітна плата
населення країни
ВВП на душу населення
Наявність та обсяги
Середньомісячна заробітна плата
неофіційних доходів
«у конвертах»
або наявність та обсяги Рівень тіньової економіки: відсоток від ВВП
Обсяги тіньової економіки
тіньової економіки
Результати роботи
Кількість повідомлень про операції, що
системи фінансового
підлягають фінансовому моніторингу
моніторингу
Якість державного
управління, у тому
числі наявність та
обсяги корупції
Ліберальне державне
регулювання
Недосконалість
системи фінансового
моніторингу
Відмові керівництва
країни від співпраці
щодо протидії
відмиванню коштів

Індекс якості державного управління
Індекс сприйняття корупції
Індекс нестабільності країни
Індекс верховенства права
Рівень фінансової прозорості

Базельський індекс протидії відмиванню грошей

Фактори легалізації злочинних доходів та показники, що їх характеризують

Якісна характеристика (країна або
ратифікувала документи ФАТФ, виконує
стандарти і рекомендації та бере участь у
протидії відмиванню коштів, або ні)
Якісний показник: юридичні особи, що працюють
у сфері приватизації майна, державних закупівель,
масштабних інфраструктурних проектів,
Вид діяльності
добування корисних копалин, охорони здоров’я,
здійснення допомоги з метою розвитку секторі
безпеки, оборони та військових операцій
Якісний показник: юридичні особи, у складі
власників яких є політичні діячі, чиновники,
близькі родичі зазначених категорій клієнтів, їх
Бенефіціарні власники
довірені особи (представники інтересів, компаніїрозпорядники статків, родичі, що є резидентами
інших країни)
Сфера основної
зайнятості

Якісний показник: публічні та політичні діячі, у т.
ч. іноземних держав, чиновники, їх близькі родичі
Кількість чиновників в державі
Кількість клієнтів банку з особливим статусом

Мета відкриття
рахунків

Якісний показник: має бути законодавчо
дозволена та підтверджена відповідним
дозвільним документом, наприклад,
індивідуальною ліцензією, причина відкриття
рахунків за межами країни
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Продовження табл. 7

Операції в межах
легальної економіки

2

Операції поза межами легальної
економіки

Операційні або продуктові

1

3

Обсяги обігу готівки
в країні
Обсяги готівкових
операцій банків
Наявність анонімних
операцій в банках
Наявність операцій
з криптовалютами
Обсяги обігу
нелегальних готівкових
коштів в країні
Обсяги готівкових
операцій
з нелегальними
коштами в країні
Наявність операцій
з криптовалютами

4

Готівкові кошти, випущені в обіг
Частка готівкових коштів у грошовій базі
Частка готівкових коштів у ВВП
Обсяг готівки в банках
Частка готівкових операцій банків, в загальному
обсязі
Заборонені в України
Задекларовані громадянами залишки коштів
у гаманцях криптовалют
Обсяги нелегальних готівкових коштів Частка
нелегальних готівкових коштів у грошовій базі
Частка нелегальних готівкових коштів у ВВП
Співвідношення операцій з нелегальними
готівковими коштами та обсягів готівки в банках
Співвідношення операцій з нелегальними готівковими коштами та обсягів грошової бази країни
Співвідношення операцій з нелегальними
готівковими коштами, про які відомо
контролюючим органам, та ВВП
Незадекларовані громадянами залишки коштів
у гаманцях криптовалют
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
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ACTUAL PROBLEMS OF BANK LENDING
FOR ENTERPRISES OF UKRAINE
The article aimed to research the difficulties of attracting bank loans for enterprises of Ukraine
in the sources of financing of their activity. The paper presents the main tasks that should be
solved by activating the bank lending of enterprises. The financial results of the functioning
of domestic enterprises are analyzed, the tendency to increase the granting of loans by banks to
economic entities is revealed. The average cost of attraction of credit resources for the
enterprises of Ukraine and other countries of the world is highlighted. Regression analysis
revealed the significance of the participation of bank lending in the capital investment of
enterprises at the present stage of the economy. The basic problems of bank lending
for enterprises in modern conditions are revealed. The necessity of activation of alternative,
progressive instruments of financing of enterprises activity is established.
Keywords: credit, bank lending, interest rate, financial resources of the enterprise, borrowed
capital, source of financing.
Постановка проблеми. Мінливість політичного, економічного та соціального стану України
генерує значні проблеми фінансування для вітчизняних підприємств. Гостро постають питання
непередбачуваності подальших трансформацій та коливань економіки країни, нестабільності
фінансової та грошово-кредитної політики, послаблення інвестиційної привабливості у державі.
Представлені умови підривають фінансову стійкість підприємств та породжують необхідність
залучення додаткових коштів для подальшого їх відтворювального процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значимість використання кредиту представлено ще
у працях таких представників економічної теорія, як: А. Сміт, Дж. М. Кейнс, Д. Рікардо, І. Фішер.
Дослідженню проблеми банківського кредитування підприємств присвятили свої роботи вченіекономісти: Л. Андрєєва, В. Базилевич, З. Варналій, А. Мороз, М. Савлук, Я. Чайковський,
Н. Шелудько. Але у теоретичних напрацюваннях недостатньо представлено сучасні особливості та
труднощі співпраці підприємств з банківським сектором в умовах рецесії економіки.
Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження особливостей банківського
кредитування для підприємств України, виявлення основних проблем та перепон залучення
кредитних ресурсів для формування фінансових ресурсів та надання рекомендацій стосовно їх
запобігання.
Виклад основного матеріалу. Банківське кредитування представляє собою важливий
інструмент забезпечення безперервного виробництва та прогресивного розвитку підприємства.
Стаття 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» трактує визначення банківського
кредиту як «будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке
зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке
надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також
на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми»1.
1

Закон про банки і банківську діяльність, ст. 2, гл. 1 (2001) (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України.<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (2018, січень, 08).
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Основним завданням активізації банківського кредитування суб’єктів економіки, відповідно
до Рішення Ради Національного банку України1, є забезпечення стійких темпів розвитку економіки.
Розглянемо стан джерел фінансування підприємств України, у тому числі і промисловості.
За даними Державної служби статистики України2, частка власного капіталу підприємств України
у 2010 р. становила 36%, у 2016 р. – 24% (у промисловості: 36% та 19% відповідно); частка
довгострокових зобов’язань та забезпечень підприємств України у 2010 р. та у 2016 р. – 17%
(у промисловості: 15% та 20% відповідно); частка поточних зобов’язань та забезпечень підприємств
України у 2010 р. дорівнювала 47% та у 2016 р. – 59% (у промисловості: 49% та 61% відповідно).
Отже, відзначимо зменшення оперування власним капіталом та збільшення позикового капіталу,
особливо значне збільшення короткострокового позикового капітал.
Наведений аналіз підтверджується даними Національного банку України3 стосовно
банківських кредитів, виданих суб’єктам господарювання, обсяг яких у 2017 р. порівняно з 2004 р.
збільшився на 1060%. При цьому, доцільно відмітити, що загальна кількість банків України
за останнє десятиріччя скоротилась у 2 рази: так, у 2008 р. функціонувало 175 банків, а на кінець
2017 р. вже 86 банків. Різкий попит на кредитні ресурси був спровокований економічними кризами
у 2008 р. та 2014 р.
На активізацію видачі банківськими установами кредитів підприємствам мають вплив їх
рівень ліквідності, прибутковості та ризик зростання простроченої заборгованості. Сучасним
кредитним відносинам притаманна відсутність чітко розробленої стратегії впровадження
банківського кредиту в економіку країни.
За даними Державної служби статистики України4 проаналізуємо динаміку чистого
фінансового результату діяльності підприємств (рис. 1), основного показника, який характеризує
стан функціонування підприємства.

Рис. 1. Чистий фінансовий результат діяльності підприємств України,
млн. грн.
Проведене дослідження дало змогу виявити, що загалом підприємства України протягом 20132015 рр. отримувати значні збитки, а у 2016 р. почали отримувати прибуток, який перевищує
прибуток 2010 р. на 105,55%, але цей показник не однозначний, адже в країні відчутні інфляційні
процеси. Значний збиток у 2016 р. порівняно з 2010 р. відчула галузь промисловості, який
збільшився на 350, 94%. Це свідчить про недосконале управління фінансово-ресурсним потенціалом
у сучасних умовах ведення господарської діяльності.
Опитування, проведене Національним банком України у 2017 році, респондентами якого були
26% – малі підприємства, 49% – середні підприємства та 25% – великі підприємства, виявило, що
1

Рішення про активізацію кредитування в Україні (прийнято 13 грудня 2017 р.) (Рада Національного банку
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/vr059500-17>
(2018, січень, 08).
2
Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, січень, 08).
3
Офіційний сайт Національного банку України. <https://www.bank.gov.ua> (2018, січень, 08).
4
Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, січень, 08).
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серед зазначених респондентів 34% опитаних підприємств планують залучати кредитні ресурси
у майбутньому періоді (порівняно з 2014 р. – 38%), а отже 66% підприємств відмовляються від
даного джерела фінансування (порівняно з 2014 р. – 62%). Виявлена тенденція до уникнення
використання банківських кредитних послуг обумовлена наявністю низки факторів, серед яких 67%
респондентів відзначили високу вартість кредитних ресурсів, 35% – високі вимоги до застави, 30% –
нестабільність курсу валют; 25% – наявність альтернативних джерел фінансування, 17% –
невпевненість у виконані боргових зобов’язань.
Головною перепоною для підприємств у питанні залучення банківського кредиту виявлено
його високу вартість (рис. 2), тому не усі підприємства мають можливість звернутися до даного
джерела фінансування.

Рис. 2. Середня вартість кредитних ресурсів для суб’єктів господарювання
у різних країнах світу, %
Так, Україна посідає позиції лідера у рейтингу середнього рівня відсоткових ставок за кредит1,
який становить від 22,4% до 53,4%. Для США та країн Єврозони притаманні найнижчі відсоткові
ставки за кредитні ресурси для підприємств, які становлять менше 4%. Найдорожчі кредити
виявлено у Білорусі (48%) та Аргентині (69%).
Проілюструємо динаміку відсоткових ставок за кредит для суб’єктів господарювання України
на рис. 3.

Рис. 3. Середньозважені відсоткові ставки за кредитами
в реальний сектор економіки України, %
1

Цікайло, М.А., Скоропад, І.С. (2015). Порівняння відсоткових ставок за депозитами / кредитами (на рік)
в Україні та світі. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор –
нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції
(Львів,14-16 травня 2015 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 687–688.
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Середньорічна вартість кредитів у національній валюті збільшилась на 0,67% у 2017 р.
порівняно з 2006 р., при цьому значні стрибки відсоткових ставок характерні для 2009 р., 2012 р.,
2015 р. У іноземній валюті вартість кредитних коштів мають лінійну тенденцію до зниження: так,
у 2017 р. порівняно з 2006 р. відсоткова ставка зменшилась на 47,37%.
Отже, вартість кредитних ресурсів у іноземній валюті суттєво нижча, аніж у національній.
Такий стан речей є наслідком скорочення попиту на валютні кредити, причиною якого є зниження
загальної ділової активності підприємств в Україні та загроза валютних ризиків.
Деталізуємо на рис. 4 вартість банківського кредиту у національній та іноземній валюті
у розрізі їх строковості.

Рис. 4. Середньорічна відсоткова ставка за короткострокові
та довгострокові кредити суб’єктам господарювання, %
Середня вартість кредитних ресурсів коливалась протягом досліджуваного періоду та мають
стрибкоподібну тенденцію: вартість короткострокового кредиту у національній валюті у 2017 р.
порівняно з 2005 р. збільшилась на 6,33%; довгострокового кредиту у національній валюті
збільшилась на 23,23%; короткострокового кредиту у іноземній валюті зменшилась на 46,73%;
довгострокового кредиту у іноземній валюті зменшилась на 40,16%.
Відсоткові ставки протягом досліджуваного періоду піддавалися змінам відповідно до стану
грошово-кредитного ринку. Зростання вартості кредитів у національній валюті обумовлено
політикою Національного банку України, стримуючою інфляційний тиск. Зростання вартості
довгострокових та короткострокових кредитів у національній валюті пов’язуємо зі зростанням
попиту на кредитні ресурси та підвищенням курсу іноземних валют. Так, серед респондентів, 84%
підприємств віддає перевагу залученню кредитів у національній валюті.
В цілому на збільшення відсоткової ставки за кредити вплинуло зменшення вільної
ліквідності у банках та підвищення відсоткових ставок на міжбанківському ринку. Доречно
відзначити, що на зміну відсоткової ставки за кредит мають вплив широкий спектр факторів, таких
як: рівень розвитку кредитної системи країни, фаза економічного циклу, розмір бюджетного
дефіциту та стан національної валюти.
Значущим індикатором стану кредитного ринку та його впливу на розвиток економіки країни
Н. Жукова відзначає співставлення показнику наданих банками кредитів підприємствам та валового
внутрішнього продукту (рис. 5). За наявності сприятливих умов кредитні відносини сприяють
економічному зростанню та можуть розцінюватися як ефективні1.

1

Жукова, Н. (2006). Особливості кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання в Україні.
Банківська справа, Вип. 2, 65-72.
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Рис. 5. Темпи приросту обсягів виданих банками кредитів суб’єктам господарювання,
реального та номінального ВВП України, %
Але сучасні темпи зростання кредитування значно перевищують темпи зростання
виробництва, тобто, кредитування не спричиняє позитивного ефекту на зміцнення фінансового
стану підприємств та економіки держави в цілому.
Залучення підприємством банківського кредиту генерує можливість фінансування
капітального інвестування, модернізації обладнання та устаткування, технічного переозброєння,
реконструкції та розширення виробництва.
Розглянемо, важливість участі банківського кредитування у процесі капітального інвестування
підприємств України, для цього проаналізуємо динаміку темпів приросту основних джерел
фінансування капітальних інвестицій підприємств (табл. 1).
Таблиця 1
Темпи приросту джерел фінансування капітальних інвестицій
підприємств України
Роки

Капітальні
інвестиції, усього, (У)

За рахунок коштів
Державного
бюджету, (Х1)

За рахунок власних
коштів, (Х2)

За рахунок
банківських
кредитів, (Х3)

2011
2012
2013
2014
2015
2016

33,62
13,25
-8,56
-12,19
24,47
31,52

69,97
-6,26
-62,09
-55,65
152,66
33,88

32,5
16
-3,15
-6,73
19,22
34,94

60,14
8,38
-12,56
-37,41
-4,6
30,69

За допомогою регресійного аналізу розраховано коефіцієнт детермінації, який становить
R2 = 0,9995, та свідчить про дуже високий ступінь відповідності моделі даним та функціональну
залежність між змінними. Дисперсійний аналіз виявив критерій Фішера (p = 0,0076), який
характеризує достовірність моделі та відповідає встановленій вимозі p <0, 05.
Розрахуємо коефіцієнти регресійного рівняння (табл. 2) та встановимо вплив різних видів
джерел на темпи капітального інвестування вітчизняних підприємств.
Таблиця 2
Визначення коефіцієнтів регресійного рівняння

У – перетин
Змінна Х 1
Змінна Х 2
Змінна Х 3

Коефіцієнти

Стандартна
помилка

t-статистика

Р – значення

-1,024211936
0,06342773
0,835960489
0,051300381

0,679804371
0,005902714
0,054908747
0,023166841

-1,506627464
10,74551892
15,22454142
2,214388239

0,270885577
0,008549637
0,004286591
0,157211461
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Враховуючи показники Р-значень для змінних у таблиці 2, достовірними та значимими є ті,
Р-значення яких менше 0,05. Тобто, коефіцієнт Х3 доречно вважати нульовим.
Отже, регресійне рівняння приймає вид: У = 0,0634Х1 + 0,8359Х2 – 1,02.
Проведений аналіз виявив, що найбільшу залежність загальні капітальні інвестиції мають саме
від власних коштів підприємств, при цьому банківський кредит діє з «нульовим» ефектом. Такий
стан речей наводить на думку, що теперішнє банківське кредитування не є ефективним
та обумовлює необхідність застосування прогресивних інструментів управління1: розміщення
похідних цінних паперів, одержання підприємством вексельного комерційного кредиту, розміщення
корпоративних облігацій підприємства на національному та міжнародному ринках, дисконтування
дебіторської заборгованості підприємства, застосування товаророзпорядчих цінних паперів,
розміщення депозитарних розписок на міжнародних фінансових ринках, використання лізингу.
Популярність та масовість звернення підприємств до банківського кредиту обумовлена
високою часткою активів комерційних банків у загальному обсязі активів фінансових посередників
(приблизно 80%); розрекламованістю банківських установ; гнучкістю підходу до кожного клієнта;
простотою та швидкістю запозичення коштів у порівнянні з не досить розвинутим ринком цінних
паперів.
Найбільш приближеною альтернативною до банківського кредиту для оновлення основних
фондів є фінансовий лізинг, який не потребує застави та відрізняється гнучкістю та швидкістю
процедури оформлення лізингової угоди. При цьому, Україна значно відстає від країн
Європейського союзу з використання лізингу, основною причиною якої зазвичай є проста
необізнаність підприємців. З метою активізації використання фінансового лізингу новий проект
Закону України «Про фінансовий лізинг»2 передбачає вихід європейських лізингових компаній на
вітчизняний ринок.
Для підвищення ефективності банківського кредитування економіки країни пропонуємо
звернути увагу на основні проблеми, притаманні сучасному кредитному ринку, та на їх вирішення.
Для захисту прав кредитора доречне поліпшення законодавчої бази, її адаптивність до сучасних
реалій економіки, моніторинг та контроль її дотримання; гостро стоїть проблема зростання
неповерненої заборгованості. Для позичальника важливе спрощення наявних умов застави,
справедливість та прозорість проведення процедури її оцінки; високий рівень кредитних ризиків
підприємств генерує для них обмежену пропозицію та невигідні умови. Перепоною розвитку
кредитних відносин є високий рівень інфляційних процесів у країні, який не дозволяю з точністю та
достовірністю розрахувати NPV проекту, для реалізації якого планується залучення додаткових
коштів. Менталітет вітчизняного менеджменту підприємств характеризується відсутністю довіри до
банківського сектору та низьким рівнем кредитної культури, які перекривають шлях до відновлення
та розвитку фінансового стану підприємства та економіки держави в цілому.
Висновки. Проблема кредитування підприємств посилена не лише фінансово-економічною
кризою країни, а й супроводжуючою банківської кризою, яка спричинена подорожчанням
кредитних ресурсів. Для банківських установ кредитування підприємств у сучасних економічних
умовах ускладнюється наявністю високого рівня фінансового ризику та збільшенням портфелю
неповерненої заборгованості, що, у свою чергу, генерує низьку зацікавленість банківських установ
у кредитуванні суб’єктів господарювання. Основною ж перешкодою для підприємств з приводу
залучення додаткових коштів становить обмеження пропозиції кредитів, їх висока вартість та
нерозвиненість ринку банківських послуг. Внаслідок цього виникає прірва між бажанням
підприємств отримати додаткові кредитні кошти та змогою банківських структур задовольнити цей
попит.
Наявне управління фінансовими ресурсами підприємств не задовольняється таким
традиційним інструментом як банківський кредит та потребує фінансового інжинірингу.

1

Гайдук, Л.А. (2014). Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій юридичних осіб. Наукові праці
НДФІ, Вип. 2, 95-104.
2
Проект закону про фінансовий лізинг 2017 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61655> (2018, січень, 08).
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ARCHITECTONICS OF LIFE INSURANCE IN UKRAINE
The arguments which compel the citizens to reflect on the necessity of self-sufficiency and selffinancing have been presented in the article. The article has stressed the necessity and
expediency of application of life insurance in the system of socioeconomic protection of the
population and defines the place of life insurance companies in the circulation of households’
financial resources on the financial market. The specificity of the life insurance companies as the
financial intermediaries has been determined. The author has specified the elements of personal
financial ambition of a potential insured, including the willingness to self-financing and
awareness of the necessity of self-financing. The importance of the active phase of a person’s
professional activity for the life insurance has been justified. The classification of values of life
insurance by levels and kinds has been proposed. The author highlighted the social, economic
and financial importance of the life insurance on both the micro-and macro-levels. The article
provides legal, social, economic and financial approaches to determination of the essence of life
insurance. In order to fully disclose the nature and purpose of life insurance, the author
recommends to explore it in the context of functions such as risk, protective, preventive, social,
saving, redistributive, commercial, investment, capital forming and budget forming.
Keywords: life insurance, financial ambition, function, life insurance companies.
Introduction
The situation existing today in Ukraine at the micro- and macro levels actualizes the citizens’ need
for reflecting on the search of sources of self-sufficiency, because:
– the system of the national social security is characterized with innumerable legal acts that regulate
social services, benefits, facilities, compensations and cash grants to various categories of population,
however not always supported with prompt financial warranties at the proper level;
– constantly changing character of individual needs in the course of an individual’s life, in particular:
the desire to have passive financial incomes; the need to maintain the level of well-being reached in the
previous period till advanced age; accumulation of resources for children’s education; financial assistance
in their accommodation; assurance of financial stability of the family in case of the loss of breadwinner or
his/her incapacity to continue active lifestyle (disability), etc.
1. Literature review
The role and the possibility of the application of the insurance as a whole and of the types
of insurance services for the population within socio-economic processes were, in their time, widely
covered in the works by O.M. Zaletov1, V.M. Furman2, the place of life insurance in the savings of the
population and their investment potential were studied by R.V. Pikus, and K.O. Brazhko3, A.Yu. Ramskyi4,
I.V. Kuziv5, T.O. Kizym6; the possibility of using life insurance in the system of non-governmental pension
1

Залєтов, О.М. (2011). Страхові послуги населенню України в нових економічних умовах. Вісник Київського
національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка, 126, 8–11.
2
Фурман, В.М. (2005). Страхування та його роль у соціально-економічних процесах. Фінанси України, 8,
145-153.
3
Пікус, Р.В., Бражко, К.О. (2015). Місце страхування життя у процесі трансформації індивідувальних
заощаджень в інвестиції. <http://www.economy.in.ua/pdf/4_2015/27.pdf>.
4
Рамський, А.Ю. (2007). Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації.
Актуальні проблеми економіки, 5, 173-178.
5
Кузів, І.В. (2007). Пріоритетні напрями інвестування заощаджень домашніх господарств в Україні.
Формування ринкових відносин в Україні, 10 (77), 68-72.
6
Кізима, Т.О. (2013). Заощадження домогосподарств: світовий досвід і вітчизняні реалії. Інноваційна
економіка, 7, 171-176.
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provision was examined bu N. Derevianko1, V.H. Sakhatsky2, A.P. Lazorenko3 and other leading domestic
scholars of this branch.
In these papers, however, the nature and purpose of life insurance regarding its positioning in the
financial market are not disclosed to the full extent. Therefore, the purpose of the research is to substantiate
the architectonics of life insurance as an object of the financial market.
2. Life insurance in personal finance system
Life insurance is an important and inalienable tool for the socio-economic protection of the
population. But it should also be noted that life insurance is a form of meeting the financial needs of a
person4 and serves as a financial instrument for accumulation5. This is proven by the fact that, in the process
of life insurance, between the insurer and the insured there arise relationships, the result of which is that life
insurance companies obtain a part of individual financial income in the form of insurance premiums, on the
basis of which they create reserves and invest them to comply with the obligations assumed according to
the insurance contract liabilities, get profit and thereby provide the financial sustainability of their insurance
business. Thus, life insurance becomes an integral part of the financial infrastructure of a market economy,
adopting a modified form of financial intermediation.
Agreeing with the definition of V.V. Korneev that financial intermediation is "... professional activity
of banking and non-banking financial institutions in order to meet the economic needs of their clients by
providing them with appropriate financial services ..."6, one should pay attention to the fact that the
satisfaction of economic needs of some people and the provision of financial services to others is carried
out through the mechanism of redistribution. It is the life insurance that is a kind of mechanism through
which the temporarily free financial resources of households are redistributed into liquid financial assets of
other subjects of the financial market. Life insurance companies, with the help of insurance payments
received from them from insurers, accumulate households’ funds in the form of life insurance reserves. At
this moment, life insurance companies become managers of funds and turn them into their own investment
resources. Investments accumulated over a certain period are invested in other liquid financial assets
in order to generate profit (Figure 1).
The specifics of life insurance companies as financial intermediaries is that they do not become
owners of the accumulated capital, that is, they act as institutional intermediaries in the financial market.
But we should also remember that no matter how perfect is the place occupied by life insurance companies
on the financial market, the major role in the formation and development of the life insurance is still played
by an individual, that is, it all depends on his or her personal financial ambition (Figure 2).
The awareness of the need for self-finance consists in the fact that the person has to understand how
relevant and important, at a certain point in time, it is to understand the need for independent formation
of an additional financial income. That is, the individual has to figure out whether his or her financial
revenues are sufficient to meet the current needs and whether he or she wishes to improve the well-being.
Of course, it is easier to do it while the insured is in the active phase of labour activity and is more
affordable for the family budget while the person is between 25 and 35.
The active phase of labour is characterized by the individual’s stable and decent incomes and the
possibility to increase them by changing his or her employer or kind of labour. Moreover, the effect of
compounding works better in a long-term than in short-time perspective. It means that the additional
financial capital that a person may require at a certain moment is easier to gather in twenty years than in ten
if the matter concerns low or even poor financial possibilities. That is, life insurance is the tool that can help
a person with insignificant savings today, to form a certain financial capital in the future, which, in its turn,
can become the investment capital, the interest of which will become a form of passive financial income.
1

Дерев’янко, Н. (2006). Особливості страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.
Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка, 81–82.
2
Сахацький, В.Г. (2005). Має домінувати принцип максимальної надійності. Про участь страховиків
у недержавному пенсійному забезпеченні. Україна-Бізнес, 36, 3.
3
Лазоренко, А.П. (2005). Пенсійне страхування пропонує надійний соціальний захист. Україна-Бізнес, 4, 4-5.
4
Ивашкин, Е.И., Оганов, С.В. Страхование жизни в ситеме привлечения частных инвестиций. [Электронный
ресурс]. – Режим доступу: <https://cyberleninka.ru/article/v/strahovanie-zhizni-v-sisteme-privlecheniya-chastnyh-investitsiy>.
5
Бабаджанян, Э.К. Социально-экономические предпосылки развития страхования жизни в России.
[Электронный ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dslib.net/finansy/socialno-jekonomicheskie-predposylkirazvitija-strahovanija-zhizni-v-rossii.html>.
6
Корнєєв, В.В. (2008). Модифікація форм фінансового посередництва в Україні. Фінанси України, № 1, с.77-85.
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Fig. 1. The place of life insurance in the circulation of households'
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Fig. 2. Elements that form the subjective financial ambition of an individual
3. Values, essence and functions of life insurance
Thus, it may be noted that the purpose of life insurance is to help an individual to establish a
guaranteed additional financial income in the future given his or her personal financial ambition. However,
in our opinion, the importance of the life insurance is much wider and has a different perspective at
different levels. First and foremost, we recommend to focus on such important values as social, economic
and financial, but also suggest considering it both at the micro- and macro-level (Figure 3).
Figure 3 does not only illustrates the values of life insurance; it is a kind of approaches to the
understanding of designation of a specified type by the actors of the market economy, but also describes its
features and positive points that it can bring to the socio-economic development of the country.
Value of life insurance gives rise also to defining its essence. In this context, it is worth noting that
the problems of the essence of life insurance has recently acquired great popularity and is more and more
actualized both in the society and at the level of legislative power. Moreover, researchers can be
conventionally divided into two groups: those who consider life insurance as a subkind of personal
insurance, and those who single it out as an independent branch.
The legislative base adheres to the first point of view, in particular, the Law of Ukraine "On
insurance" states that "... life insurance is the kind of personal insurance that provides the obligation of the
insurer to make insurance payouts in accordance with the insurance contract in the event of death of the
insured person, and also, if it is provided by the insurance contract, in case of living of the insured person
till the expiry of the insurance contract and (or) reaching the insured person the age stipulated in the
contract ..."1.
Taking into account multiple aspects of the possible manifestations of life insurance, we consider it
appropriate to consider its nature using a comprehensive approach that will enable us to reveal its nature
and purpose from different positions and points of view (table 1).

1

Закон про страхування. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80>.
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Macro-level

– temporarily free funds
accumulated by life
insurance companies
will contribute
to the development
of commercial activities
in general and
entrepreneurship
in particular.

Economic

– the generated
additional income can
be converted into
capital, which will be
the start for beginning
the own business.

– a tool for additional
provision of the welfare
of the population;
– a tool for management
of social risks;
– an alternative
to the State sector
in the improvement
of the population’s
quality of life.

Social

– provides the opportunity
to participate and
influence the formation
of well-being and
quality of life
for themselves
and their families.

- the economy of budget
funds aimed
at financing a part
of social expenditure;
- ability to accumulate
significant long-term
financial resources
for their investment
in liquid assets of the
financial market.

Financial

– enables to form
the desired additional
financial target capital
independently in the
long-term perspective;
– provides an item
for the family budget
income.

Micro-level
Fig. 3. Classification of values of life insurance by levels and kinds
Revealing the essence of insurance from the position of the fullness of its narrative, we believe that it
is not enough to focus only on the interpretation of its essence. The type of insurance under consideration is
revealed more completely and meaningfully through its functional destination. That is why the definition
and description of its functions is so important for the scientific cognition of life insurance. Within
the scientific community, there are a lot of discussions about its types, but we recommend to single out
the following:
Non-life insurance: a guarantee of compensation of financial expenses of the insurer or insured in the
case of an insured event foreseen by the insurance contract or the legislation in force.
Protective life insurance: insurance companies assume the commitments to provide financial
assistance to a person in the form of payment of the insurance indemnity in the event of the occurrence
of such risks in his or her life as a partial incapacitation, full incapacitation (disability), loss of breadwinner,
reaching the age of work incapacity.
Preventative: the ability of the individuals themselves to foresee, and thus, using life insurance,
to minimize the risk and to limit the impact of the deterioration of the level and quality of life.
Social: allowing the individuals to accumulate a guaranteed amount of money for themselves and
their families with the desired end-use to improve the level and quality of their lives and ensure the wellbeing of their families in the short- and long-term prospective.
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Table 1
Approaches to definition of the essence of life insurance
Approach

Juridical

Social
Economic

Financial

Definition
it is a commercial agreement, according to which the life insurance company,
accumulating in itself the means of individuals (insurers) in the form of insurance
payments, assumes the obligation to pay them back to the insured person or insurance
beneficiary (in case of death of the insured) at the stipulated time, in a specified amount
with guaranteed investment income
it is a specific type of saving that enables to guarantee the self-finance an individual’s
social needs at the proper level at a certain time
it is a set of economic redistribution relationships with regard to the formation
of a monetary fund in long-term perspective at the expense of physical persons’ own
current revenues in order to ensure the protection of proper living standards in the future
it is a modified form of financial intermediation that promotes the circulation
of financial resources of households between the actors of the financial market through
life insurance companies with the view to obtaining a profit as a percent
of the investment

Saving: the use of life insurance as a mechanism of the earmarked reserving of funds in the mediumand long-term prospective for themselves and their families. Reserving funds for a certain date or event
in their life through life insurance, individuals prevent themselves from using these funds for other targeted
needs that can arise at one or another moment of their lives due to both subjective and objective factors.
Redistribution: accumulating in themselves a part of households’ financial resources and investing
them in financial assets, life insurance companies, thereby, provide the redistribution of financial resources
from the finance sector of households to those actors of the financial market that need to increase their
capital.
Commercial: life insurance is a specific commercial agreement, by which individuals (the insured)
trust the life insurance company a part of their financial income for a certain period (usually long-term)
with a guarantee of not only 100% return of the investment, but also of an income in the form of additional
investment income.
Investment: funds coming from insurance payments of the persons who insured their life, are
accumulated by the life insurance company in the form of reserves used for investments in financial assets
on such basic principles as liquidity and diversification, thereby, creating profits from investment activity,
a part of which is left for the company, and a part is used for the payment of additional investment income
for insurers, according to the contracts of life insurance.
Capital forming: it is the possibility to form a targeted capital of the desired dimension in the longterm prospective starting from the existing financial ambition at a certain moment.
Budget forming: formation of additional revenues to budgets of various levels and improvement
of efficiency of the actors of the financial market that used in their activity the assets of life insurance
companies as investment resources.
As life insurance has individual character, it enables the person to independently take care of their
level of material well-being. It is life insurance that during the most productive period of their life allows
citizens to form by themselves the financial capital sufficient for the insured. This a sort of formation
of own financial resources that in the future will become the basis of investment capital, the interests
of which will enable citizens to build passive income as an additional source of revenues for the family
budget.
Conclusion
Therefore, it should be clearly understood that the situation we have today is the result of what we
did or did not do a year, two, or ten years ago. Considering the situation created in our country for the last
years, the need for self-sufficiency is increasingly actualized and realized. It can be affirmed that the life
insurance is an important mechanism of and complement to the system of social protection at both the
macro- and micro-level. It ensures obtaining funds with no regard to the assistance provided according to
the system of the state retirement and social insurance. That is, the life insurance solves important problems
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of the society because it provides an adequate level of life of the seniors and of those who have lost
the ability to earn money as a result of unpredictable life circumstances.
Examining multiple aspects of the essence and functional purpose of life insurance we consider it
appropriate to note that it still is one of the mechanisms to increase the individual’s income or capital
in general. It is the life insurance that gives the possibility to convert possible risks into benefits and/or
additional revenues for both individuals and members of their nuclear or extended families. All this can be
reached and ensured depending on the insurance program chosen by the potential client. It is also necessary
to understand that just the desire to conclude a life insurance contract is not enough. It is important to know
the opportunities existing on the market; one should clearly understand the types of life insurance, their
essence, their advantages and disadvantages in order to be able to choose the most effective option
in a particular moment of the life.
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THE SIGNIFICANCE OF SPATIAL FACTORS
IN THE IMPLEMENTATION OF THE CULTURAL SECTOR
REFORMS IN UKRAINE
The sphere of cultural and creative industries is of interest as for scientists-economists and
for public authorities of different level as tool of governance for local and regional development.
What identify as term cultural and creative industries today is in fact a highly diversified group
of activities sometimes differing widely in character. This thesis deals with systematization
of cultural and creative industries and also with role of spatial factors in the development of this
sector. An analyze of groups of factors that influences on cultural industries based on specifics
of their essence was performed. So, the list of criteria proposed by Polish scientists P. Tomczak,
K. Stachowiak for delimitation of creative and cultural industries is submitted. Their approach is
characterized by emphasis on the role of spatial and localization factors. The model of creative
industries’ systematization, which is based on such criteria as «method of location of creative
activity» and «market range», was investigated.
In accordance to specifics of Ukrainian realities a complicated approach to the formation
of a state cultural policy is proposed. The main sources of risk and ways to overcome them are
revealed. The stages of reforming of state regulation of culture in Ukraine are considered.
Keywords: cultural industries, creative industries, spatial factors, clusters, local markets, global
markets, reforms, governance, economics of culture, sustainable development.
Протягом останніх двох десятиліть креативні та культурні індустрії (ККІ) стали об’єктом
державної політики. Це зумовлено їх зростаючим впливом на розвиток окремих міст, регіонів та
країн в цілому. ККІ охоплюють не лише сферу культури і мистецтва, проте здійснюють
мультиплікаційний вплив на соціально-економічну систему. Те, що сьогодні визначається як сектор
культурних та креативних індустрій насправді є групою різноманітних видів діяльності, які
різняться за своєю природою та економічним механізмом. Не зважаючи на тривалий час свого
існування, лише на прикінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. ККІ були об’єднані в єдиний економічний
сектор та поступово отримують визнання. Такі зміни було зумовлено становленням знаннєвої або
інформаційної економіки. Однією з визначальних рис якої є збільшення кількості товарів, які
характеризуються не лише корисністю, але мають і певну культурну цінність, яка дедалі частіше
відіграє визначальну роль у визначенні вартості та ціни продукту1.
Проведені дослідження в основному стосуються окремих галузей ККІ (Б. Хракс (В. Hracs);
М. Де Ваан (М. De Vaan); Б. Лардж ( В. Lange), Х.-І. Бьоркнер , (Н.-І. Bürkner), О. Плам ті Р. Хаскін
(О. Plum, R. Hassink) або сектору в цілому Д. Тросбі (D.Throsby), Т. Флю (Т. Flеw).
Одне з перших визначень творчих або креативних індустрій належить Британському
Департаменту Культури, ЗМІ та Спорту (DCMS). Креативні індустрії визначались як «діяльність, що
спирається на особисту креативність, майстерність і талант, та мають потенціал до створення
багатства і робочих місць шляхом продукування та використання інтелектуальної
1

Throsby, D. (2008). Modelling the cultural industries. International Journal of Cultural Policy 14(3), 217–232.
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власності"1. На основі даного визначення була запропонована класифікація креативних індустрій,
яка критикувалась за надто штучне виокремлення креативних індустрій та не розгалужений перелік
існуючих підгалузей. Слабка сторона даного підходу полягає у об’єднанні в однорівневу систему
висококваліфікованих капіталомістких галузей (кіновиробництво, радіо та телебачення) з дуже
трудомісткими галузями (образотворче мистецтво, ремесла, мода, музика та виконавські мистецтва),
а також діяльність, пов’язану з торгівлею та діловим циклом (реклама та архітектура), з менш
комерційними2. Це, фактично, зводить класифікацію галузей до простого їх перерахунку. Існують і
інші класифікації3. В 2013 році, після кількох років обговорення та консультацій, DCMS представив
новий підхід до "креативної економіки"4. Вона включала нові творчі види діяльності, такі як
музейна, галерейна та бібліотечна справи, а також архіви.
Дилема належного розмежування діяльності постає при виокремленні з поміж індустрій
креативного сектору культурних індустрій. Останні згадуються як особлива підгрупа творчих
індустрій, заснована на культурі, але її виокремлення є дискусійним. Категорія «креативні індустрії»
набуває поширення серед дослідників на початку ХХІ ст5. Зазначена категорія використовується
у множині з метою підкреслення єдності секторів, які суттєво відрізняються між собою
за технологією виробництва товарів та послуг, механізмами їх поширення та способами
споживання. Розуміння творчого сектора відрізняється в окремих країнах. Досить часто деякими
авторами терміни «культурні індустрії» і «креативні індустрії» використовуються як взаємозамінні6.
Проблема визначенням цих понять випливає з різних критеріїв, прийнятих для відокремлення тісно
переплетеної творчої та культурної індустрій. Для ілюстрації складності даного питання в таблиці 1
представлені найбільш популярні критерії.
Як зазначає Д. Тросбі7, багатомірність визначення креативної та культурної індустрії
призводить до побудови різних моделей сектора культурного виробництва в економіці, а отже і
до різних переліків індустрій, які охоплює цей сектор.
Використовуючи підхід на запропонований KEA8, в рис.1 наведемо наступну класифікацію
ККІ. В даному випадку ККІ аналізується з позицій системного підходу та використовуючи метод
узагальнення, не забуваючи про диверсифікований характер діяльності в досліджуваному секторі та
більш широкий контекст креативної економіки.
На підставі наступних критеріїв: (1) корисність (цінність утилітарна чи культурна); (2) рівень
комерціалізації; (3) характеристика вироблених товарів і послуг; (4) способи розташування творчих
виробництв; (5) діапазон ринку польськими дослідниками П. Томчак та К. Стаховіяком було
розроблено систему характеристик культурних та креативних індустрій та запропоновано графічну
модель9. Зазначені критерії було відмічено на горизонтальних осях, протилежні кінці яких
символізують крайні значення кожного критерію. На приклад «діапазон ринків» – ілюструє перехід
від орієнтації на локальні ринки до глобальних ринків збуту, а «спосіб розташування» – перехід від
високої концентрації та кластеризації до просторового розпорошення. Останнє притаманно тим,
галузям, цінність товарів і послуг яких зумовлюється або історичним розташуванням, або існують
відокремлено та не залежать безпосередньо від супутніх товарів та послуг, а навпаки, самі можуть
виступати їх джерелом. Критерій «корисність» – ілюструє співвідношення утилітарної цінності та
культурної цінності в продукті або послузі. На кожній з цих осей було розміщено креативні та
культурні індустрії, перерахованих вище (рис.1). Точки, які займають гілки на осях, є приблизними
за своєю природою.
1

Flew, T. (2012). Origins of creative industries policy. In: Flew, T. (ed.). The creative industries: Culture and policy.
Los Angeles, 9–32.
2
DCMS (2014). Creative industries economic estimates. London.
3
UNDP, UNESCO (2013). Creative economy report 2013 – special edition: Widening local development pathways.
United Nations Development Programme. New York.
4
Flew, T. (2012). Origins of creative industries policy. In: Flew, T. (ed.), The creative industries: Culture and policy.
Los Angeles, 9–32.
5
KEA (2006). The economy of culture in Europe. KEA European Affairs, European Comission. Brussels.
6
Power, D. (2011). Priority sector report: Creative and cultural industries. European Commission. Luxembourg.
7
Throsby, D. (2008). Modelling the cultural industries. International Journal of Cultural Policy, 14(3), 217–232.
8
KEA (2006). The economy of culture in Europe. KEA European Affairs, European Comission. Brussels.
9
Tomczak, P., Stachowiak, K. (2015). Location patterns and location factors in cultural and creative industries.
Quaestiones geographicae, 34(2).
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Таблиця 1
Критерії розмежування культурних та креативних індустрій
№

Критерій
розмежування

1

Утилітарна цінність

Утилітарна цінність домінує над
символічною (промисловий
дизайн, мода, реклама,
архітектура, графічний дизайн)

2

Комерціалізація
та джерела
фінансування

3

Характеристика
виробленої
продукції
та послуг

4

Способи
розташування
творчої діяльності

5

Діапазон ринку

Високий рівень комерціалізації,
приватні джерела фінансування
(реклама, архітектура,
комп’ютерні ігри, кіноіндустрія,
музична індустрія, видавництва)
Кінцевий продукт для індустрії –
це проміжний продукт, який
використовується в подальших
виробничих процесах (програмне
забезпечення та системи обробки
даних, художня освіта)
В основному за принципами
концентрації та кластеризації,
переважно у містах, часто
пов’язані з суміжними галузями
промисловості (розробка
наступного виробництва)
Орієнтація на глобальний ринок,
місце розташування одержувача
не має значення (комп’ютерні ігри,
фільми, музика, мода, дизайн,
реклама).

Креативні індустрії

Культурні індустрії

Перевага нематеріальної
(ідеї або естетичні враження)
та культурної цінності над
утилітарною (фільм, музика,
комп’ютерні ігри, виконавська
майстерність)
Низький рівень комерціалізації,
часто субсидується з державних
коштів (музеї та галереї, театри
та оперні театри, бібліотеки)
Кінцевий продукт є культурним
благом, споживання якого є
кінцевою метою (фільми, музика,
комп’ютерні ігри)
Найчастіше розпорошене
розташування, як в міській, так
і сільській місцевості (бібліотеки,
музеї та ін.)
Орієнтація на місцевий ринок,
близькість реципієнта має
ключове значення (музеї та
галереї, система художньої
освіти, бібліотеки, театри та
оперні театри)

Джерело: 1
Отже в запропонованій моделі ми бачимо, що два з п’яти аналізованих критеріїв (діапазон
ринку та характер локації творчої діяльності) мають просторовий та локаційний характер. В цьому
контексті виникають питання, які потребують роз’яснення. По-перше, розуміння єдності локального
та глобального. Обидві категорії розглядаються тут «реляційним способом як просторові величини
відмінностей, соціальні міри, які розмежовують простір (...), а перехід від локального до
глобального масштабу – це не перехід від однієї окремої арени до іншої, а процес створення мережі
посилань, який дозволяє об’єктам рухатися між різними «місцями розміщення»2. Таким чином
фактор простору розглядається в контексті розміщення виробництва.
Друге питання – механізм та масштаби розповсюдження товарів та послуг ККІ. В даному
питанні криється функціональна суперечність. Для її розкриття можна використати заклади галузей,
які класифікуються як локальні: сектор виконавчих мистецтв та спадщини. Зважаючи на специфіку
та призначення культурних товарів та послуг, очевидним є те, що вони не можуть бути адресовані
лише місцевим мешканцям.
1

Tomczak, P., Stachowiak, K. (2015). Location patterns and location factors in cultural and creative industries.
Quaestiones geographicae, 34(2).
2
Hesmondhalgh, D., Pratt, A.C. (2005). Cultural industries and cultural policy. International Journal of Cultural
Policy 11(1), 1–13.
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Дизайн та мода
Розваги та відпочинок

Коло 2: Креативні
індустрії

Архітектура
Телебачення та радіомовлення
Книговидання та преса
Реклама

Коло 1: Культурні
індустрії
Кіноіндустрі
Відео
та
комп’ютерн
і ігри

Спадщина

Візуальні мистецтва
Виконавські мистецтва

Музика

Ядро: Галузі
мистецтва

Школи мистецтв

Рис. 1. Розмежування культурних та креативних індустрій
Досить часто організації ККІ розташовуються на об’єктах, які є і архітектурними пам’ятками
міста. Тобто спостерігається симбіоз організації та приміщення (місця розташування). Більшість
людей у розвинених країнах є споживають культурні продукти такі, як фільми чи музика, завдяки
посередництву різноманітних засобів масової інформації, Інтернету та широкої мережі дистрибуції.
В діяльності таких організації, як музеї та театри, безпосередній контакт зі споживачем – є
вирішальним фактором, проте сьогодні, за допомогою сучасних цифрових технологій та
маркетингових комунікації вони можуть конкурувати і на наднаціональних ринках. Отже
суперечність полягає в тому, що за способом безпосереднього споживання та основної орієнтації на
цільову аудиторію в класичному розумінні ці підприємства окремих індустрій є локальними, проте
послуги, які вони можуть надавати за допомогою технологій можуть виводити їх на глобальний
ринок.
Отже, існують кластеризовані глобальні (видавнича справа, дизайн та мода, кіноіндустрія,
телебачення, музична індустрія, відео та комп’ютерні ігри, програмне забезпечення), локалізовані
локальні (радіо, художні школи), розсіяні глобальні (індустрія розваг та відпочинку, антикваріат,
реклама) та розсіяні локальні галузі (спадщина, ремесла, фоторафія, виконавські мистецтва).
Спостерігається певний взаємозв’язок: найбільша кількість орієнтованих на глобальні ринки
індустрій належить до кластерних, а орієнтовані на місцеві (локальні) ринки – до розпорошених
індустрій.
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Рис. 2. Розподіл культурних та креативних індустрій по значенню критеріїв розмежування
на культурний та креативний сектори.
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Підприємства ККІ, як правило, концентруються в містах та утворюють спеціалізовані
кластери1. Схильність до просторової концентрації зумовлена урбанізацією, яка створює
передумови для взаємодії між різними секторами, і забезпечує мінімізацію транспортних та
експлуатаційних витрат, в порівнянні з периферійними зонами.
Серед істотних переваг урбанізації визначають наступні: наближеність до безпосередніх
споживачів; близькість постачальників; доступ до інформації; творче середовище.
Отримані висновки є необхідною передумовою для реалізації пакету реформ України, в якому
культурі має бути відведена визначальна роль. Впровадження реформ в сфері державного
регулювання культури в Україні відбувається в наступних умовах:
1. Широке впровадження нових технологій в процес державного управління (е-уряд,
використання новітніх підходів до менеджменту та адміністрування, проектний підхід
до управління та ін..);
2. Становлення креативної економіки, яка притаманна суспільствам постіндустріального типу
та спирається на широке застосування міждисциплінарного, системного та синергетичного підходів;
3. Активізація громадянського суспільства та всебічне застосування принципів інклюзивності;
4. Розвиток новітніх культурних практик, які засновані на гібридних (утворених на перетині
різних національних культур та видів культурно-мистецької діяльності) формах творчості;
5. Урбанізація культури, в основі якої покладено принцип концентрації та розбудови
культурних індустрій в містах, інфраструктура яких більш придатна для цього, а також принцип
децентралізації.
Ці тенденції розвиваються на тлі специфічних умов, які ускладнюють процес реалізації
реформ державного управління в Україні. Зокрема наявність на території держави гарячої точки та
фактичний стан війни, що позначається на структурі витрат державного бюджету, інформаційній та
культурній політиці, стратегії соціально-економічного розвитку. Загострення політичного
протистояння, яке вилилось в військовий конфлікт розкрило іншу більш глибинну соціальнокультурну проблему незалежної України – питання національної ідентичності. Невирішеність цього
питання протягом років незалежності призвела до затяжної кризи самоідентифікації громадян та
створило передумови для політичної та економічної дестабілізації. Основним інструментом
вирішення зазначеної проблеми є запровадження культурної та інформаційної політики, заснованої
на принципах мультикультуралізму,демократії та забезпеченні прав людини та громадянина.
Ще одним з джерел ризиків є потужний спадок радянської системи управління – громістка та
нединамічна система менеджменту та адміністрування, яка не здатна до швидкої адаптації до нових
викликів сучасності та характеризується значною ресомісткістю.
Шляхи вирішення зазначених проблем:
• Модернізація системи державного управління культурою та реструктуризація Міністерства
культури України. Модернізація адміністративних процесів та методів.
• Формування та затвердження стратегії культурного розвитку. Визначення системи
тактичних та стратегічних цілей і завдань із зазначенням вимірюваних проміжних результатів.
• Адаптація до нових культурних практик та запровадження світового досвіду управління
культурою.
• Поєднання соціальних функцій культури з принципами її комерціалізації. Створення
оптимальних умов та підтримка розвитку культурних індустрій.
• Реформування системи соціальних комунікацій в культурі. Орієнтація на споживача з метою
максимізації аудиторії.
Таким чином основні тенденції сучасного суспільства та напрями реформування культури
можна згрупувати наступним чином (табл. 2).
Реалізація системної культурної політики в державі має здійснюватися в трьох вимірах
(таблиця 3):
1. Реформування механізму державного управління з метою запровадження та підтримка
стійких систем управління культурою. В результаті має бути розроблена система заходів
спрямованих на сприяння створенню, виробництву, розподілу та забезпеченню доступу
1

Rumpel, P., Slach, O., Koutský, J. (2010.) Creative industries in spatial perspective in the old industrial MoravianSilesian Region. Ekonomie a Management, 4, 30–46.
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Таблиця 2
Структуризація етапів реформування державного управління
сферою культури
№
1

2

Тенденція

Напрям реформування

Широке впровадження нових
технологій в процес державного
управління
Становлення креативної
економіки.

Модернізація системи державного управління.
Реструктуризація Міністерства культури України.
Модернізація системи фінансування культури.
Формування та затвердження стратегії культурного
розвитку.
Визнання культури сферою економічної діяльності.
Поєднання соціальних функцій культури з принципами
її комерціалізації.
Підтримка розвитку культурних індустрій.
Реформування системи соціальних комунікацій в
культурі.
Людиноцентризм та інклюзивність.
Адаптація до нових культурних практик та
запровадження світового досвіду управління культурою.
Підтримка сучасного мистецтва та гібридних форм
творчості.
Реалізація реформи децентралізації
Розбудова інфраструктури сектору культурних та
креативних індустрій.
Створення передумов для розвитку креативного класу.

3

Побудова громадянського
суспільства;

4

Розвиток новітніх культурних
практик.

5

Урбанізація культури.

до різноманітних культурних товарів та послуг, а також на забезпечення доступу до
інформаційних потоків управлінських процесів. Таким чином, цей вимір має реалізовуватися в
таких сферах як: культурна політика, суспільні ЗМІ, цифрове середовище та суспільне партнерство.
2. Реформування інституційної структури інформаційно-культурного середовища, спрямоване
на створення збалансованих потоків культурних товарів та послуг, забезпечення оптимальних умов
для мобільності митців та фахівців у галузі культури. Сферами реалізації реформ мають бути
мобільність митців та фахівців культури і потоки культурних товарів та послуг.
3. Розбудова економіки культури з метою інтеграції сфери культури в програми забезпечення
сталого розвитку суспільства може бути реалізована в першу чергу в сфері національної політики та
стратегічних планів сталого розвитку.
Висновки. Перше, на що слід звернути увагу, при визначенні ролі просторових факторів на
розвиток ККІ, так це те, що поширення культурного продукту будь-якої з зазначених індустрій, його
популяризація відбувається не лінійно та досить часто імпульсами. Базовою передумовою є
формування соціальних мереж та відповідної інфраструктури, які забезпечать можливість
ознайомлення з продуктом, його сприйняття і інтерпретацію та подальше його споживання.
Принцип виробництва товарів в максимальній близькості до споживачів і постачальників –
незмінний, оскільки дозволяє мінімізувати ризики неоптимальних витрат і завищених цін.
Запропонована модель критеріїв розміщення може бути використана при розробці стратегій
регіонального розвитку. Діапазон ринків і територіальне розміщення в секторі ККІ відіграють
досить важливу роль. Культурна цінність місця розташування створює додану вартість послуг та
товарів. Як показують світовий досвід, галузі з високою доданою вартістю в основному
створюються в економічно розвинутих регіонах, тоді як індустрії з низькою доданою вартістю
базуються в країнах, що розвиваються.
При формуванні державної політики в сфері культури доцільно дотримуватися принципів
системності та фіждисциплінарності. Врахування просторових факторів та картографування, як
базовий елемент їх дослідження, дозволяє розробити оптимальний план реформ. І хоча,
інституційне середовище ККІ розвивається в реальному географічному просторі та віртуальному
цифровому вимірі одночасно, воно підпорядковується законам логістики.
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Таблиця 3
Системний підхід до реалізації культурної політики
Напрями
реалізації
культурної
політики

Механізм управління
культурою

1

Цілі

2

Запровадження та підтримка
стійких систем управління
культурою

Очікуваний Національна політика
результат
вільного доступу до створення
та споживання культурних благ
Відкритість інформації

Сфери
реалізації
політики
Способи
реалізації
політики

Культурна політика
Суспільні ЗМІ
Цифрове середовище
Суспільне партнерство
Інформування громадськості
щодо процесів формування
політики
Робота ЗМІ в інтересах
усіх груп населення
Підтримка ринків цифрової
культурної індустрії
Участь громадянського
суспільства у ратифікації та
реалізації культурної політики

Середовище культурного
розвитку
3

Економіка культури
4

Створення збалансованих
потоків культурних
товарів та послуг
Забезпечення
оптимальних умов для
мобільності митців та
фахівців у галузі
культури
Сприятливі умови
та пільгові режими для
забезпечення вільних
потоків культурних
товарів, послуг
та трудових ресурсів
культури
Мобільність креативного
класу
Потоки культурних
товарів та послуг

Інтеграція сфери
культури в програми
забезпечення сталого
розвитку суспільства

Неурядові ініціативи
Міжнародна торгівля
Міжнародна політика

Політика та заходи
забезпечують
справедливість доступу
до культурних ресурсів
незахищених верств
населення
Фінансова допомога
творчості в депресивних
регіонах

Культуру як
стратегічний елемент
політики сталого
розвитку та програм
міжнародного
співробітництва
Національна політика
та стратегічні плани
сталого розвитку
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CHOICE OF ATTRACTIVE MARKETS
FOR THE UKRAINIAN MANUFACTURERS
OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Importance of development of the machine-building industry for determining the international
competitiveness of the country is established. The questions of estimation of attractiveness
of international markets are considered and a multilevel system of indicators of their estimation
is offered. SWOT analysis of Ukrainian manufacturers’ activities on the world market of machinebuilding was carried out, potential markets were selected for implementation of foreign
economic activity of enterprises according to the filter model. An estimation of attractiveness
of international markets for Ukrainian manufacturers of the machine-building industry was
conducted. The attractiveness of penetrating Ukrainian manufacturers of aviation engineering
industry to selected potential markets of Central and Eastern Europe is determined.
Keywords: attractiveness of a market, international markets, penetration strategies, machine
building industry, choice of attractive markets, aviation industry, cooperation.
The statement of the problem. Modern processes of globalization cause considerable dynamism,
qualitative and quantitative transformations on international markets and are accompanied by increased
competition. The global nature of modern economic processes is reflected in the implementation of the
policy of openness of national markets, the deepening of the international division and cooperation of labor,
which manifests itself in increasing the scale of international trade in goods, services and factors
of production.
The growth of the openness of national economies, the general liberalization of foreign economic
relations, and scientific and technological progress contribute to the attraction of national enterprises to the
world economic system. And this promotes the search for domestic enterprises of attractive international
markets. Companies that focus on international markets should take into account the influence of the global
economy and conduct a thorough analysis of the international business environment in order to select
attractive markets.
Today one of the most globalized markets is the mechanical engineering market, which often
determines the international competitiveness of the country. Machine-building is the leading industry
in Ukraine, the development of which will enable to strengthen the competitive position of the national
economy. Thus, the search for attractive international markets for domestic enterprises of the machinebuilding industry is becoming particularly acute.
The analysis of resent research and publications. Considering the existing theoretical approaches
to the selection of attractive markets, it should be noted that they are mostly connected with the analysis
of market environment factors1 2, associated with the analysis of quantitative and qualitative characteristics
of the sectoral market3 4 of the competitive situation on the market and the assessment of the market
competitiveness5. Among the most common models for choosing foreign markets for business, filter models
1

Ламбен, Ж.-Ж. (2004). Менеджмент, ориентированный на рынок. Санкт-Петербург: Питер, 118-120.
О’Шонесси, Д. (2002). Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. Санкт-Петербург: Питер, 321-322.
3
Каніщенко, О.Л. (2007). Міжнародний маркетинг в діяльності українських підприємств: монографія. Київ:
Знання-Прес, 122-136.
4
Циганкова, Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: монографія. Київ:
КНЕУ, 98-104.
5
Портер, М. (1998). Стратегії конкуренції. Київ: Основи, 51-56.
2
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are the most popular. They include the gradual exclusion of markets from the list of potential markets by
individual indicators (filters). As a result, a list of potential markets for conducting foreign trade activities
can be obtained1.
That is, most authors focus on the marketing environment research of these markets when
considering the selection of attractive markets. Of course, the choice of attractive markets requires taking
into account the peculiarities of the international business environment in order to find effective ways of
penetrating and developing successful development strategies. However, this will not make it possible to
draw a final conclusion on the level of market attractiveness. The method of analyzing the external market
environment of the enterprise, widely used in the literature, is the implementation of the SLEPT analysis
(social / cultural, legal, economic, political, technological), which is used to identify the factors of the
macro environment (socio-cultural, legal, economic, political, legal, technological), which significantly
affect or may affect the company’s future activities in foreign markets. Common in the literature by the
method of analysis of the external market environment As a rule, it is a list of issues or problems that
should be considered when analyzing a particular component, but in general, their structures are rather
similar, aimed at identifying the potential opportunities of a country to take capital on a certain scale and
forms.
Purpose of the article. The study of the international business environment aims to identify
attractive penetration directions for the enterprise. In this aspect, we believe that it is expedient to use the
category of market accessibility, which is a set of favorable factors for the enterprise factors of international
markets. Its constituents are political and legal accessibility, economic accessibility, socio-cultural
accessibility (correspondence of the linguistic background, culture of doing business, traditions, mentality),
scientific and technical. That is, all the factors of the enterprise environment, which may be factors of
opportunities, we call the factors of market accessibility.
Presentation of basic material. Linking the analysis of the market environment of international
business and market accessibility with the analysis of market attractiveness, it should be noted that
favorable economic conditions, the political climate, etc. for doing business without justification, it is
necessary to consider the opportunities and interests of each particular enterprise. And to speak of the
attractiveness of the market is appropriate only in the context of such a characteristic for the enterprise,
which depends on its competence, the potential of market activity, resources and know-how, through which
the company will succeed in the market2. In addition, from our point of view, attractive to the enterprise is
a market in which it can operate successfully and that will fit its capabilities and economic interests.
Taking into account the global nature of the world economic space, when considering the concept of
attractiveness of the international commodity market, we propose to apply a multi-level system of
indicators (Figure 1). Thus, in the process of analyzing the attractiveness of the market at the mega-level,
account should be taken of the global nature of the world economic space and the assessment of global
economic factors3. Considering the macro level, first of all, one should speak about the external
environment of the international market, the degree of attractiveness for the company as a whole, the
factors of its market environment. The market environment for international business should be considered
in a separate list of indicators and in mezo-level – the level of a separate industry, because the high
attractiveness of the business environment of the country and the positive dynamics of its market factors
will not yet mean sufficient level of development and attractiveness of the sectoral market of this country.
The final conclusion on the level of market attractiveness can be made by determining the degree of
conformity of the state of market environment factors on mega-macro-mezolevels to the economic interests
of enterprises, their resources, opportunities and goals (market attractiveness at the micro level) associated
with the exit and strategies of their activities at international commodity markets.
To analyze the attractiveness of international markets, it is advisable to follow the following steps:
1. Determination of economic interests of the enterprise (analysis of the degree
of internationalization of the enterprise and the goals of its foreign economic activity).
1

Каніщенкоб О.Л. (2007). Міжнародний маркетинг в діяльності українських підприємств: монографія. Київ:
Знання-Прес, 134-136.
2
Старостіна, A.О. (2012). Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків. Київ: ЛазурітПоліграф, 401-428.
3
Prygara, O. (2006). Techniques for Analyzing the Attractiveness of International Commodity Markets under
Conditions of Economic Globalization. International Economic Policy, 4, 57-83.
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2. Analysis of possibilities of international activity of the enterprise and preliminary selection of
target markets.
3. Investigate market accessibility by analyzing quantitative and qualitative indicators of its
marketing environment.
4. Research of possibilities of realization of economic interest of the enterprise in the target markets.
5. Distribution of markets by the degree of attractiveness and the choice of effective strategies for
penetrating selected markets.
Market attractiveness
on megalevel –
World level

Market attractiveness
on macrolevel –
Country level

Market attractiveness
on mezolevel –
Branch level

Market attractiveness
on microlevel –
Enterprise level

The global economic environment of the market:
the state of development of the world economy, international
factor markets, the level of transnationalization and regional
integration, factors of interstate regulation of international economic
relations
Market environment of the country:
• political, legal environment
• economic environment
• social,cultural environment, scientific environment.

Branch factors:
Capacity of the sectoral market
• the growth rate of the sectoral market
• duration of the product life cycle on the market
• technological requirements
• competition level
• entrance and exit barriers in the market
• seasonal and cyclical fluctuations
Inner factors of the enterprise:
• compliance with the resources, goals and capabilities of the
enterprise with respect to entry into the market;
• the possibility of realizing the economic interests of the enterprise.

Fig.1. Multilevel system of indicators of international markets attractiveness
(Source: complied by the authors)
Let us consider the proposed methodology for analyzing the attractiveness of international markets
on the example of the domestic machine-building industry. In table 1 an analysis of the strengths,
weaknesses, threats and opportunities of Ukrainian manufacturers in the world market of mechanical
engineering (SWOT – analysis) is provided.
The analysis shows that the Ukrainian machine-building industry, although having many weaknesses
and threats from the market environment of international business, has the strengths and opportunities that
can be taken into account and used by Ukrainian enterprises of machine-building while penetrating the
world market. This means that choosing the best form for the Ukrainian producers to enter the world
market, an adequate assessment of their competitiveness potential and opportunities for realizing economic
interests, attractive markets for their penetration may be chosen. That is, those markets in which Ukrainian
producers can realize their own economic interests, potential and market opportunities, while minimizing
the weaknesses and threats of the market environment.
For the purpose of preliminary selection of target markets, we will use a filter model for choosing the
markets of the machine-building industry in Ukraine (Fig. 2).
In the scheme shown in Fig. 2, filter 1 defines the overall potential of the regions of the world and
takes into account the geographical proximity of countries, political support and the socio-economic
situation, as well as global risks. Filter 2 identifies potential markets, taking into account the competitive
capabilities of enterprises.
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Table 1
SWOT analysis of Ukrainian producers on the world market
of machine-building industry
Strength

advantageous geographic position in the
space of European and world markets;

developed and diversified transport
infrastructure;

full technological cycle of production of
aircraft;

availability of scientific and research
institutes;

qualified personnel;

existing experience in production of the
machine-building industry;

high production potential (design, production
of passenger and transport aircraft, production
of on-board electronic equipment, aircraft engines
and aggregates, helicopters and small aircraft;

production of airplanes with a number of
passenger seats less than 100;

membership of Ukraine in the International
Civil Aviation Organization: aircraft quality
control is carried out by the State Aviation
Service of Ukraine in accordance with
international standards.

Opportunities

the possibility of revitalization of the
domestic market of Ukraine;

high prices in machine building industry on
the markets of developed countries

high innovative activity in the industry;

emergence of new technologies on the
market;

the possibility of penetration on markets in
Asia, Africa and South America;

expansion of international cooperation in
the field of air repair.

Weeknessess

low level of competitiveness compared to
products from developed countries;

dependence on the supply of units, parts and
components from other countries;

reduction of production;

outdated fixed assets of production;

low level of use of new technologies;

low level of innovation activity;

outflow of skilled personnel abroad;

low efficiency of promotion to foreign markets;

underdeveloped system for stimulating demand
and sales for Ukrainian products.

excessive preparations for serial production of
aircraft models, which may even lead to their moral
aging before the release;

absence of a single vertically integrated
efficiently operating complex

high level of depreciation of fixed assets (more
than 70%).

Threats

reduction of external demand for machinebuilding products;

increased competition on the market;

intense activity of the main world leaders;

imperfection of state measures for the
development of the machine-building industry;

military conflict in the East of Ukraine lack of
stable funding of government programs in terms and
volumes;

instability of world currency rates;

rising prices for products and services of natural
monopolies.

(Source: complied by the authors)
Filter 3 identifies priority countries from selected regions. As a result of the analysis, Czech, Polish
and Russian markets were selected for further study of attractiveness. The next step is to assess the
availability of selected markets for Ukrainian producers. The analysis should be carried out in a wide range
of quantitative and qualitative characteristics. It should be considered that a favorable marketing
environment for doing business in the markets does not mean that these markets are attractive for domestic
producers.
Analyzing markets according to the indicators of the attractiveness of the markets, presented in Fig.
1, we can draw the following conclusions. The markets of these countries are attractive for the penetration
of domestic aircraft construction companies. Russia was the most promising country for penetrating
Ukrainian aircraft manufacturers, as before the collapse of the USSR we had a joint aircraft building
complex. But in the world of recent geopolitical events, Ukraine needs to reorient to the markets of Europe,
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Africa
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North

America

America
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North

Europe

Asia

Asia

America

Filter 2

Azerbaijan
Central and
Western
Europe

Belarus

Asia

Georgia
Kazakhstan
Filter 3

Moldova
Poland
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Hungary
Russi

a

Chech
Republ.

Turkey

Chech

Mongoli

China

Filter 4

Poland

Russia

China

Turkey

Fig. 2. Scheme of selection of attractive international markets for enterprises
of the machine-building industry of Ukraine
(Source: complied by the authors)
in particular, the Czech Republic and Poland. The Czech Republic has long-standing traditions of the
aviation industry and in this sector has always held firm positions. Over the years, the country has achieved
a good reputation due to its outstanding quality, reliability and industry innovations. According to the
Aerospace Industries Association, about 70 companies operate, of which 8 produce products (planes,
engines and air screws). The average number of registered employees in 2016 was about 87001. According
to this indicator, the Czech Republic is 4th in the world by the ratio of people employed in aviation. Poland
is known for the production and maintenance of various types of aircraft. In general, there are 55 aviation
companies operating in Poland with about 16,000 people2. Rapid growth in production in this sector is
possible thanks to cooperation. Parts and components of aircraft equipment are manufactured at Polish
enterprises, and the installation takes place abroad.
According to the proposed approach to the analysis of the attractiveness of the markets and
considering the assessment of the economic interests of the domestic enterprises of the machine-building
industry in the markets of the selected countries, it is appropriate to consider the following forms
of penetration into the markets: export of products to the Czech and Polish markets, it is possible to
establish a joint venture with the Czech Republic and Poland.
The Czech aircraft industry has a high potential, which explains the expediency and need for
cooperation between Ukrainian aircraft construction companies and Czech. The favorable factors that can
be chosen as attractive for the Czech market include the high capacity of the market, the development
of interstate cooperation, and the development of a cluster of related and supporting sectors of the aviation
industry, namely, the existence of research and development institutes. Cooperation is the most attractive
form of cooperation, both for the Czech market and for the Ukrainian market. The main competitive
1
2

Czech Aviation 2016. <https://issuu.com/laa_cr/docs/katalog_2016_f_300dpi>.
Авиационная промышленность Польши. <http://www.poland.su/business/ekonomika_avia.html>.
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advantages for Ukrainian aircraft building companies in cooperation with the Czech Republic are: R&D,
labor qualification and high production capacity – the ability to manufacture aircraft of any destination and
size.
Polish aviation industry market is also highly attractive for Ukrainian aircraft manufacturers, given
the rapid pace of socio-economic development of the country and its interest in cooperating with Ukrainian
avionics companies. The following factors can be attributed to the factors of attractiveness of this market:
capacity of the given market, low level of development of aircraft repair industry and infrastructure, as well
as low share of own production of airplanes.
Ukraine can offer large-sized aircraft, radar equipment, engines and other components and
components to the Central and Eastern European markets. The main competitive advantages of Ukraine in
implementing the strategy of exporting Ukrainian aviation production to the countries of Central and
Eastern Europe can be: Exclusive technical characteristics of Ukrainian aircraft, the presence of powerful
research institutes and research and development bureaus, highly skilled labor force, existing experience,
production of large passenger and cargo aircraft, and the provision of a full range of after-sales services.
main competitive advantages of Ukraine in cooperation with the countries of Central and Eastern Europe
can be: high qualification of personnel and the presence of serious scientific developments, high potential
of the precision engineering industry, the presence of production units and components, the presence
of aircraft repair companies, which carry out a full range of services from maintenance to after sales
service.
Conclusions. From the above analysis it can be concluded that along with a considerable number
of problems with the domestic branch of mechanical engineering, it has really significant potential for the
development and improvement of the world image of Ukraine. In the search for attractive markets
for domestic enterprises, their opportunities and economic interests should be analyzed and those markets
should be selected among potentially accessible in terms of favorable business conditions, in which
domestic enterprises can have a competitive potential and can realize their own economic interests.

References:
1. Lamben, J.-J. (2004). Menedzhment, oriyentirovannyy na rynok [Market-oriented management]. Saint Petersburg:
Piter, 118-120 [in Russian].
2. O’Shonessi, D. (2002). Konkurentnyy marketing. Strategicheskiy podkhod [Competitive marketing. Strategic
Approach]. Saint Petersburg: Piter, 321-322 [in Russian].
3. Kanishchenko, O.L. (2007). Mizhnarodnyy marketynh v diyalnosti ukrayinskykh pidpryyemstv: monohrafiya
[International marketing in the activities of Ukrainian enterprises: monograph]. Kyiv: Znannya-Pres, 122-136.
[in Ukrainian].
4. Tsyhankova, T.M. (2004). Mizhnarodnyy marketynh: teoretychni modeli ta biznes-tekhnolohiyi: monohrafiya
[International Marketing: Theoretical Models and Business Technologies: Monograph]. Kyiv: KNEU, 98-104.
[in Ukrainian].
5. Porter, M. (1998). Stratehii konkurentsiyi [Competition Strategies]. Kyiv: Osnovu, 51-56. [in Ukrainian].
6. Starostina, A. (2012). Marketyngovi doslidzhennya nacionalnyh i mizhnarodnyh rynkiv [Marketing research
of national and international markets]. Kyiv: Lazuryt-Poligraph, 401-428. [in Ukrainian].
7. Prygara, O. (2006) Techniques for Analyzing the Attractiveness of International Commodity Markets under
Conditions of Economic Globalization. International Economic Policy, no. 4, 57-83.
8. Czech Aviation 2016. <https://issuu.com/laa_cr/docs/katalog_2016_f_300dpi>.
9. Aviatsionnaya promyshlennost Polshi [Aviation industry in Poland] <http://www.poland.su/business/
ekonomika_avia.html>. [in Russian].

92

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 1 2018

Альона Климчук
Вінницький національний аграрний університет, Україна

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
НА МОТИВАЦІЮ ТА СТИМУЛЮВАННЯ
ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Alona Klymchuk
Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine

THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ON MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL
AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
The article reveals the peculiarities of professional development and its influence on the level
of personnel motivation and stimulation at machine-building enterprises. On the example
of individual machine-building enterprises, an assessment of the professional personnel
composition, a calculation of the specific gravity by occupation section in relation to the total
number of workers at machine-building enterprises were made. It is proved that at the machinebuilding enterprises, for the most part, the personnel prevails interest in the prospects of career
growth and increase of wages. The article notes that at the industrial enterprises, the share
of expenditures on all forms of training is rather low, and most of the machine-building
enterprises do not expect to spend on education in general. The necessity of financial resources
directing for the development of employees has been proved, which should help to provide
the personnel motivation and stimulation in improving the quality of work.
Keywords: professional development, professional training, advanced training, motivation and
stimulation, personnel, machine-building enterprise.
Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку вітчизняної економіки професійний
розвиток персоналу є однією із найбільш важливих компонентів ефективного функціонування та
розвитку промислового підприємства. Залежно від того, яким є рівень професійної підготовки
працівників та його відповідність потребам розвитку економіки, можливо здійснити зростання
продуктивності персоналу, що дозволить досягти збільшення обсягів випуску продукції та в цілому
забезпечить високу прибутковість машинобудівних підприємств. Водночас заходи, які використовує
підприємство для розширення і поглиблення професійних знань, вмінь та навиків колективу
мотивують до підвищення командного духу та забезпечують лояльність працівників
до підприємства. Разом із тим, для багатьох висококваліфікованих працівників заробітна плата
характеризується поступовою втратою своєї стимулюючої функції, що пояснюється тим, що до
визначення її розміру не входять фактичні результати діяльності кожного працівника, затрачені
зусилля, рівень кваліфікації та професіоналізм. Натомість можливість професійного зростання має
більшу значущість, ніж заробітна плата. Досить часто єдиним способом для утримання провідних
спеціалістів на підприємстві є лише перспектива отримання додаткових знань, так як від цього
залежать можливості їх кар’єрного просування. Незалежно від виду діяльності підприємства, форми
власності, масштабів чи країни розташування, необхідність професійного навчання його персоналу є
невід’ємним компонентом його ефективного управління, при чому підвищення його ролі з кожним
роком відбувається у геометричній прогресії.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням, що пов’язані з професійним розвитком персоналу
промислових підприємств присвятили свої праці такі провідні вчені, як В. Г. Антосенков, З. В. Купріянов1,
1

Антосенков, В.Г., Куприянова, З.В. (1982). Тенденции в текучести рабочих кадров. Новосибирск: Наука, 131.
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П. П. Муравка1, Т. П. Петрова2, Л. В. Шаульська3, Г. В. Щокін4. Разом з тим, питання щодо
визначення впливу професійного розвитку та його місце у мотивації та стимулюванні персоналу
машинобудівних підприємств потребують подальших наукових досліджень.
Цілі статті. Метою статті є визначення особливостей професійного розвитку та його впливу
на рівень мотивації та стимулювання персоналу на підприємствах машинобудування.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні дослідження якісних показників
розвитку персоналу є одним із важливих структурних компонентів його мотивації до
високопродуктивної праці, що забезпечує підвищення ефективності діяльності машинобудівних
підприємств. Такий підхід можна пояснити тим, що на якість реалізації виробничої діяльності будьяким машинобудівним підприємством та загалом підвищення рівня вмотивованості персоналу
неабияк впливає не лише його кількісне забезпечення, але й характеристика персоналу за якісним
складом, до якого відносять стаж роботи, освіту та кваліфікацію. В ході подальших досліджень
з метою пошуку оптимальних форм та систем мотивів і стимулів необхідним є проведення оцінки
професійного складу персоналу, розрахунок питомої ваги за розділами професій по відношенню
до загальної чисельності працівників на машинобудівних підприємствах (табл. 1).
З метою аналізу якісних показників персоналу обрано підприємства, що відносяться до галузі
машинобудування, знаходяться в різних районах Вінниччини та Хмельниччини (деякі розташовані
в місті), мають рiзнy oрганізаційну структуру та осoбливості виробництва: ДП «Новатор», ПАТ
«Укрелектрoапарат», ПАТ «Завод Тeмп», ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»,
ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», ПАТ «Барський машинобудівний завод» та ПАТ
«Маяк». Із загальної чисельності працівників на підприємствах, що досліджувались, у 2016 році
в середньому 20–25 % працівників належали до управлінського персоналу, решта – це робітники,
з яких біля 75–80 % від загальної чисельності персоналу – оснoвні рoбітники, зайняті безпoсередньо
на технoлогічних oпераціях, 11 % – допoміжні рoбітники, щo працювали над обслугoвуванням
оснoвного вирoбництва.
За нашими переконаннями, мінімізацію керівного персоналу необхідно здійснювати виключно
за умов успішної та результативної управлінської діяльності. Зауважимо, що найбільшою питома
вага керівників серед загальної чисельності персоналу була на ПАТ «Ямпільський приладобудівний
завод» – 13,3 %, на решті підприємств, що досліджувались, показник коливався від 4,2 % до 7,7 %.
На ПАТ «Маяк» питома вага фахівців та службовців була найменшою і складала 4,12 % та 3,52 %
відповідно. Найбільшим зазначений показник був на ДП «Новатор» – 14,34 % та 9,32 % відповідно.
Що стосується чисельності робітників, то найбільшою їх питома вага була на таких підприємствах
як ПАТ «Маяк» – 86,77 %, ПАТ «Барський машинобудівний завод» – 85,35 %, а також ПАТ
«Могилів-Подільський машинобудівний завод» – 81,50 %. На решті підприємств, що
досліджувались, зазначений показник в середньому складав біля 72 %. Варто зауважити, що на
кількість рoбітників ручнoї працi та допoміжних рoбітників в структyрі персoналу підприємства
впливають як технoлогічні oсобливості підприємства, так і стyпінь автоматизації виробничих
процесів. Зазначимо, що як серед основних робітників, так і серед допоміжних, домінувала частка
робітників механізованої праці – 80–85 % від загальної чисельності робітників, що свідчить про
високий рівень автоматизації та досконалість технологічного процесу.
Досліджуючи особливості здійснення заходів із підвищення кваліфікації та освоєння нових
професій у системі мотивації та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств,
справедливими є судження Л. В. Шаульської, яка переконує, що «на промислoвих підприємствах
в найближчiй перспективi за межi вiку трудовoї активнoсті пoчнуть вихoдити працiвники старших
вiкових груп в умoвах вiдсутності мoжливості адекватногo замiщення цьогo контингентy з бoку

1

Муравка, П.П. (2006). Ефективність використання трудових ресурсів в системі локального розселення
регіону. Актуальні проблеми економіки, 7(61), 167–172.
2
Петрова, Т.П. (2010). Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та
заінтересованості роботодавців. Україна: аспекти праці, 2, 26–34.
3
Шаульська, Л.В. (2008). Профорієнтаційні заходи в системі забезпечення економіки робітничими кадрами.
Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: збірник наукових праць. Донецьк: НАН України,
Ін-т економіки пром-сті, 206.
4
Щекин, Г.В. (2004). Основы кадрового менеджмента. Київ: МАУП, 213.
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Питома
вага, %

Осіб

Питома
вага, %

Осіб

Питома
вага, %

Осіб

Питома
вага, %

Осіб

Питома
вага, %

Осіб

Питома
вага, %

ПАТ «Барський
машинобудівний
завод »

Осіб

ПАТ «МогилівПодільський
машинобудівний
завод»

ПАТ «Ямпільський
приладобудівний
завод»

Питома
вага, %

ПАТ «Маяк»

ПАТ
«Завод «Темп»

Осіб

Підприємства

ПАТ
«Укрелектроапарат»

ДП «Новатор»

мoлоді»1. Разом із тим, практика діяльності промислових підприємств свідчить про те, що сeредня
тривалiсть адаптаційнoго перioду нoвого працiвника на підприємствi в середньoму станoвить
2–3 рoки.
Таблиця 1
Оцінка професійного складу персоналу на підприємствах машинобудування
Вінницької та Хмельницькій областей у 2016 році

1. Чисельність
працівників,
усього:
– з них:

2028

100

827

100

119

100

620

100

246

100

400

100

389

100

2. Керівники,
усього:

114

5,65

53

6,41

5

4,20

35

5,60

33

13,3

31

7,70

23

5,9

– керівники
вищого рівня

31

1,5

16

1,9

3

2,52

10

1,63

4

1,7

6

1,5

5

1,2

– керівники
середнього
рівня

38

1,9

25

3,0

2

1,68

17

2,72

10

4,0

7

1,8

9

2,3

– керівники
первинного
рівня

45

2,25

12

1,5

-

-

8

1,31

19

7,6

18

4,4

9

2,3

3. Фахівці

291 14,34

76

9,20

15

12,60

25

4,12

13

5,4

19

4,8

20

5,20

4. Службовці

189

104 12,56

12

10,08

22

3,52

15

6,1

24

5,9

14

3,50

5. Робітники
усього:

1434 70,71 594 71,83

87

72,87 538 86,77 185

75,4

326 81,50 332 85,35

– основні,
(у т.ч.):

1273 62,77 537 64,99

73

61,34 442 71,33 170 69,11 255 63,75 291 74,81

механізованої
праці

1164 57,40 486 58,76

52

43,70 393 63,43 145 58,94 229 57,25 268 68,89

ручної праці

109

5,37

51

6,16

21

17,65

49

7,90

25

10,16

26

6,50

23

5,92

161

7,94

57

6,89

14

11,76

96

15,48

15

6,09

71

17,75

41

10,53

механізованої
праці

131

6,45

34

4,15

10

8,40

88

14,19

11

4,47

59

14,75

30

7,78

ручної праці

30

1,47

23

2,74

4

3,36

8

1,29

4

1,62

12

3,00

11

2,75

Класифікація
персоналу

– допоміжні,
(у т.ч.):

9,32

- розраховано за матеріалами звітності підприємств
1

Шаульська, Л.В. (2008). Профорієнтаційні заходи в системі забезпечення економіки робітничими кадрами.
Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: збірник наукових праць. Донецьк: НАН України,
Ін-т економіки пром-сті, 206.
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Підтримуючи вищевикладене, В. Г. Антосенков зауважує, що остаточне закріплення
працівника на робочому місці відбувається після трьох років практичної роботи та не мeнш нiж
70 % iз персoналу прoдовжують трудoву дiяльність на пiдприємствi прoтягом 10 рoків1.
Відповідно до результатів проведеного опитування фахiвцями 10% працiвників свoє
звiльнення з пiдприємства мотивують відсутнiстю пeрспектив прoфесійнo-кваліфікацiйного
зрoстання2. Із цього приводу Т. П. Петрова, розглядаючи проблеми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, визначає напрями стимулювання зацікавленості
роботодавців до підвищення кваліфікаційного рівня працівників3. Водночас слід відзначити, що
з кожних трьох працівників два працюють не за своєю спеціальністю, із якої почалося їх трудове
життя, приблизно одна третина працівників змінює своє професію у межах підприємства.
За переконаннями В. Г. Щокіна, у середньoму працiвник змiнює прoфесію oдин раз
на 10 рoків, тобтo три рази прoтягом свoго трудoвого життя4. Через те, одним із головних напрямів
формування мотивів та стимулів персоналу до високопродуктивної трудової діяльності на
машинобудівному підприємстві є розробка та реалізація заходів щодо планування професійного
розвитку та підвищення кваліфікації персоналу.
Переважнo в дeржавному сектoрі економіки законoдавство регламeнтує відповідність пoсади
рiвню квалiфікації. Що стосується підприємств приватної форми власності, то тут не існує чіткої
регламентації щодо відповідності рівня кваліфікації працівника займаній посаді, а всі норми носять
рекомендаційний характер і встановлюються власниками пiдприємницьких стрyктур.
Не дивлячись на це, наявність сформованого державою єдиного кваліфікаційного стандарту
дає змогу недержавному сектору економіки визначати пoсади, професії та рoзряди рoбітничого
персoналу5.
Необхідно зазначити, що у розроблені в Україні стандарти ще з 90-років майже не вносились
суттєві зміни та удосконалення, що може стверджувати про наявність достатньо негативних
факторів, оскільки за минулі роки умови праці, технологічні та інші особливості виробництва
зазнали кардинальних змін, підвищились вимоги до самої праці. Не дивлячись на широкий спектр
мотивів для підвищення кваліфікації, здебільшого у персоналу переважає зацікавленість
у перспективах кар’єрного зростання та збільшенні заробітної плати. Будучи інструментом
успішного просування працівника по службі в обрану сферу діяльності, досягнення вищого статусу,
престижу і влади, кар’єра має бeзпосереднє віднoшення до реалiзації цілoї низки пoтреб і
впрoвадження в дiю трудових та статyсних мoтивів персoналу. Зважаючи на те, що кар’єра виступає
рушієм духовного і професійного самoвдосконалення особистості, пeрспектива її зрoстання
здiйснює значний психoлогічний вплив на тих, хтo намагається прoсуватися по ієрархічній драбинi
в трyдовому кoлективі.
Разом із тим, освоєння нових професій потребує суттєвих матеріальних ресурсів. Для
економічно розвинутих країн Європи професійне навчання та розвиток персоналу в переважній мірі
належить до компетенцій підприємства. Завдяки використанню механізму стимулювання участі
суб’єктів господарювання у професійному навчанні персоналу шляхом застосування податкових
пільг та створення відповідних фондів, держава може здійснити компенсацію частини витрат на
прoфесійну oсвіту.
З метою забезпечення мінімальної участі суб’єктів господарювання у професійному навчанні
та підгoтовці персоналу дoсить багато країн Європи викoристовують схеми стягнення зборів («levy
exemption schemes»). Цi схeми фyнкціонують на oснові внесків робoтодавців, визначаючи
мiнімальний рiвень їх інвестицій у професійний рoзвиток персоналу. Збoри є основним джерелoм
надхoджень дo oсвітніх фoндів, заснoваних у багатьох країнах Європи на національному чи
галузевому рівнях (Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Ісландія, Італія, Кіпр,
1
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2

96

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 1 2018

Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Угорщина, Франція). У фінансуванні професійної освіти
персоналу та управлінні галузевими oсвітніми фoндами на сьoгодні важливу рoль вiдіграють
соціальні партнери (вклад кoмпаній кoливається у мeжах 0,1–2,5 % фонду заробітної плати).
Водночас особливої актуальності набуває діяльність галузевих освітніх фондів, спрямована на
удосконалення кількісних та якісних показників освітнього рівня персоналу з метою задoволення
кoнкретних пoтреб галyзей екoноміки в рoбочій силі. Серед слабких місць викoристання фондів
варто виділити мoжливість пoяви oбмежень мобільності персоналу черeз їх спрямованість на
галyзеві пoтреби, а не на oволодіння yніверсальними навиками.
Доцільність використання субсидій урядами багатьох європейських країн можна пояснити
прагненням щодо розділення із роботодавцями прямих, а також значної частки непрямих витрат на
професійний розвиток персоналу. Використання цього економічного інструменту зазвичай є
поширеним при професійному навчанні та підготовці працівників груп ризику з метою запобігання
їх виключення з ринку праці, а також підтримки участі персоналу малих і середніх підприємств у
безперервному навчанні.
Ще однією формою стимулювання підприємств до інвестування у професійний розвиток
персоналу є положення окупності («payback clauses»). Вони віднoсяться до юридичних iнструментів,
спрямoваних на стимyлювання керівників підприємств дo участі у витратах, спрямованих на
професійне навчання і підгoтовку персоналу, дозволяючи отримати гарантії закріплення
співрoбітників на підприємстві прoтягoм певнoго часу пiсля завeршення навчання (в якості
компенсації за його провадження). Таким чином, дeржава шляхoм викoристання мeханізму
рeгулювання мoже встанoвити баланс мiж пoтенційними вигoдами та фінансoвим тягарем, щo
пoв’язаний з oсвітою та професійнoю підготoвкою у напрямi ствoрення пoзитивних стимулiв і для
працiвників, і для роботодавців. Економічний механізм регулювання у даному випадку передбачає
можливості використання таких інструментів: податкові пільги, ваучери, освітні фонди, освітні
кредити та положення окупності1.
Для машинобудівних підприємств великих та середніх масштабів в економічно розвинутих
країнах частка витрат на професійне навчання складає до 10% від фонду заробітної плати. Ці кошти
є своєрідними інвестиціями в персонал, що у перспективі забезпечать отримання підприємством
суттєвого прибутку. Тому, при виборі форм і видів навчання, їх організації, в першу чергу,
необхідно брати до уваги ефективність їх реалізації.
На підприємствах машинобудівної галузі частка витрат на всі форми навчання складає лише
0,2 % від фонду оплати праці2. Більшість машинобудівних пiдприємств витрати на навчання взагалi
нe пeредбачають.
Серед найбільш поширених форм навчання передбачають професійну підготовку
безпосередньо на виробництві та у навчальних закладах різних типів за договорами. Для значної
частки персоналу на підприємствах переважає також і самоосвіта із постійним вдосконаленням
своїх вмінь та навичок. Разом із тим, на більшості підприємств машинобудування має місце
відсутність спеціальних програм професійного навчання та підвищення кваліфікації, де практично
не виділяються кошти на навчання, проходження семінарів, тренувальних заходів.
Значення професійного навчання персоналу стало настільки важливим, що в сучасній системі
управління практично всіх індустріально розвинених країн світу професійний розвиток персоналу
отримує ранг, рівний характеристикам, що визначають приналежність працівника до управлінського
або виробничого персоналу.
Однак, без запровадження певних заходів професійного розвитку персоналу, що є
невід’ємним компонентом механізму його мотивації та стимулювання, який враховував би галузеві,
організаційні та технологічні потреби, підприємства не зможуть у повній мірі реалізувати потенціал
як своїх працівників, так і підприємств, загалом.
Висновки. За результатами проведених досліджень стає очевидним, що для промислових
підприємств та машинобудівних, зокрема, професійне навчання, перенавчання та підвищення
1

Національна академія наук України. Офіційний сайт Інституту соціології. <http://i-soc.com.ua/ukr/index.php>
(2017, червень, 10).
2
Промисловість України у 2011–2015 роках : статистичний збірник (2016). Київ: Державна служба
статистики України, 284.
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кваліфікації персоналу, здобуття вмінь та навиків працівників є дуже необхідними в ефективному
управлінні підприємством.
Спрямування фінансових коштів на розвиток працівників не тільки сприяє забезпеченню
мотивації та стимулювання персоналу до підвищення якості трудової діяльності, а й ще створює
умови для виробництва продукції високої якості, нарощування обсягів її випуску, що забезпечує
зростання прибутків підприємством.
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LEAD GENERATION AS A KIND
OF INTERNET MARKETING
The article discusses the dynamics of Internet advertising in the domestic market and its use
of promotion and marketing. The analysis of problems that have a negative impact on the
development of Internet advertising in Ukraine is carried out. The basic approaches to
advertising using the Internet are identified. A new approach to finding potential customers via
the Internet, called lead generation, is described. The definition of the terms "lead" and "lead
generation" is given. The pricing model used in the "Leadgeneration" is described. Also, the basic
methods of obtaining leads are identified. The most effective tools for obtaining leads on the
B2C market and the B2B market are identified. The classification of methods of leadgeneration
based on the interaction with the user is described. General guidelines to use leadgeneration
method are provided.
Keywords: lead, lead generation, CPL, Internet, Internet advertising, search engine, e-mail.
Formulation of the problem. A characteristic feature of our time is the rapid development
of Internet technologies and their use in all spheres of activity of enterprises, including marketing. Now the
Internet has become a convenient, accessible and attractive advertising platform. Network technologies
allow you to use a wide range of different tools, with which the advertiser can simply remind about himself
to a rather large audience of people and bring advertising messages directly to the target audience, which
makes advertising more effective.
Internet representation has become not an advantage over competitors, but a necessary condition for
effective work in modern conditions. Each direction of activity is to a certain extent presented on the
Internet, there are also many search engines, advertising platforms and thematic portals and sites that help
people find exactly the information they need. The constant growth of Internet users and the availability of
easy-to-use and management tools for promoting in the network leads to an increase of the market of
Internet advertising. The use of Internet advertising accompanies any modern business, regardless of its
direction and size, so the research of this issue is relevant.
Analysis of recent publications.
Many works devoted to the peculiarities of functioning of domestic enterprises on the Internet were
published.. The theme of using network technologies in the management of the enterprise in modern
domestic and foreign literature is presented fairly widely. An analysis of this issue is contained in the works
of such foreign scientists: D. Amor, T. Danko , D. Koziur, V. Tsaryov, V. Kholmogorov, M. Witzel, A.
Kantarovich and other. Domestic scientists who studied this problem can be identified such as I. Kozak, M.
Makarov, A. Bereza, F. Levchenko, V. Gujva, L. Ponomarenko and other. There are a number of
unresolved issues in the use and development of network technologies in the functioning of enterprises,
which determines the need for further research in this direction.
The synthesis of the approaches of scientists has become the basis for highlighting certain advantages
of Internet advertising compared to other channels of advertising:
– low cost of advertising campaign;
– high efficiency and the ability to send an advertisement to the target audience;;
– the possibility of promptly making changes to the advertising campaign;
The above explains such a rapid increase in the popularity of the use of network technologies in the
functioning of enterprises.
The Object of the research
The object of the research is the main trends and problems of the development of Internet advertising
in Ukraine.
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Setting objectives
Research on the level of development of Internet advertising in Ukraine and analysis of the feasibility
and main areas of using the Internet as a channel for advertising and promotion used to organize and
increase sales volumes.
Results
The emergence and development of the Internet have caused a real revolution in the organization and
conduct of economic activity in all spheres. Also, fundamentally new directions of business appeared and
the already existing ones changed. Achievements of scientific and technological progress have become the
base on which Internet advertising is being developed. There are a number of internet sites that enable
businesses, firms, and even individuals to not only promote their services or products, but also sell services
and products through an online network. The effectiveness of using Internet tools can be explained by a
number of factors, among which the following can be distinguished:
• openness of the Internet to new information;
• low cost relative to other advertising methods;
• a wide range of advertising tools;
• a detailed analytical base that will help you choose the most effective method and internet site for
advertising;
• setting up an advertising company in the online mode and the ability to change its components
and cost at any time;
• the number of Internet users is so large that the choice of the target audience can consist of a large
number of consumer characteristics, while the quantitative coverage of the advertising company will be
effective.
The number of Internet users around the world, and in particular in Ukraine, grows several times
each year and encompasses more diverse audiences, meaning that every entrepreneur can find their target
customers online. More clearly the dynamics of the number of Internet users is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Dynamics of growth of Internet users in the world
in 1995-2015 in a million people
Figure 1 shows that in 2008 Internet access had more than 1 billion people, and in 2011 – about 2.3
billion users. In 2015, Internet access worldwide had over 3.4 billion people. By 1996, the number of
Internet users grew at a moderate pace, but since 1997 began a sharp increase.
In Ukraine, this dynamics is somewhat different, mainly due to the economic situation
of the country not only the Internet, but even simple computer technology appeared in the country later
than the more developed countries in the economic plan. Changes in the number of Internet users are
shown in the table 1.
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Table 1
Changing the number of Internet users in Ukraine in 2000 – 2015 years
Years

Population,
persons

Internet users
share,%

The number of Internet users,
individuals

Growth of Internet
users,%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

49,429,600
48,923,100
48,457,000
48,003,000
47,622,000
47,280,000
46,929,000
46,646,000
46,372,000
46,143,000
45,962,000
45,778,000
45,633,000
45,553,000
45,426,000
42,928,000

0,4
0,61
0,83
2,08
3,15
4,12
5,60
9,02
18,27
25,92
29,05
33,42
36,80
39,51
44,5
50,57

200,000
300,000
400,000
1,000,000
1,500,000
1,950,000
2,630,000
4,207,391
8,471,954
11,960,000
13,330,000
15,300,000
16,792,000
18,101,000
20,250,000
21,708,000

+ 50
+ 33,3
+ 150,0
+ 50,0
+ 30,0
+ 34,9
+ 59,9
+ 101,4
+ 41,2
+ 11,5
+ 14,8
+ 9,8
+ 7,8
+11,8
+7,2

The number of Internet users in Ukraine grew slowly until 2002, since 2003, there has been a
significant acceleration of growth rates for people using the Internet. Thus, from 2000 to 2002, the number
of Internet users increased by only 200 thousand people, while since 2003, the annual increase of Internet
users is more than 450 thousand people, and since 2007 – in general, more than 1 million people per year.
As for 2015, there were about 22 million users in Ukraine, an increase of 7.2% compared to 2014, as shown
in Table. 1.
Consequently, such a rapid growth and development of the Internet, as well as a significant annual
increase in the audience that it uses, provides enormous opportunities for the development of Internet
advertising and the use of network technologies in the conduct of economic activity. Internet advertising is
recognized as the fastest growing segment of the market. And yet, it still could not beat the TV ad In
Ukraine, thanks to the high annual growth, Internet advertising also does not lag behind traditional media
carriers.
In the global advertising market, the share of the Internet as a carrier of advertising is about 30%,
while the share of television advertising is 37.9% 1. More clearly, these data are shown in Fig. 2.
Thus, the Internet for advertising is the second largest platform and occupies one third of all
advertising platforms in the world.. But while television is still the largest platform for advertising costs, it
should be expected that in the future, the Internet will be at the level of the television by the share of
advertising costs.
In Ukraine, at the end of 2015, the cost of advertisers to launch advertising campaigns on the Internet
was about 26%, and the share of television advertising was 45% 2, as shown on Fig. 3.

1

Детектор Медіа. Світовий рекламний ринок зміцнюється, незважаючи на Brexit. Детектор Медіа.
<http://detector.media/rinok/article/118697/2016-09-12-svitovii-reklamnii-rinok-zmitsnyuetsya-nezvazhayuchi-nabrexit-prognoz-zenith/>.
2
Лазебник, М. Объем рекламно-коммуникационного ринка Украины 2016. и прогноз объемов ринка 2017
Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции. Всеукраинская рекламная коалиция.
<http://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics>.
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Fig. 2. Distribution of expenses for advertising in the world in 2015

Fig. 3. Distribution of advertising costs in Ukraine for 2015
Comparing the above data makes it clear that in Ukraine, even as of 2015, the use of the Internet as
a platform for advertising still lags behind the same indicator in the world.
The main purpose of an advertising campaign, as a rule, is to increase the volume of sales of goods or
maintain them at the same level. Sales volumes are a universal means of measuring the effectiveness
of an advertising campaign. Advertising can affect sales due to the increased popularity of a product or
business. Advertising can attract the attention of the consumer and ensure the desire to buy the goods. But one
should not expect that as soon as the product is presented on the Internet, it will immediately be purchased.
In preparing any advertising campaign, you must first examine the consumer’s need to know how and what to
attract his attention. For this you can use the following network tools: banners, e-mail, etc1.
1

Ярова, І. (2006). Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств. Економіка України,
12, 48-53.
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It’s no secret that every company needs customers. They can be found on the Internet. In search
of customers, business owners are asking professionals who can attract customers from the Internet. Until
recently, the search for customers in the network called the placement of an advertising banner with a link
to go to the site. But soon, only the fact of a user’s transition to the website has become insufficient for the
advertiser. He wanted to pay only for the successful transitions to his site, at which users make any action:
leave the application, make a call from the site, register, buy or order any service. In this regard, the term
"Lead" appeared – it is a potential customer that is relevant to a target audience that has shown a consumer
interest 1.
It is very important to note here that lead is a potential rather than an actual customer, that is,
an interested person. Usually, the cost of this type of advertising on the Internet is slightly higher than the
cost of a pay-per-view advertising campaign, or simply a transition to an advertisement link.. But obviously
this kind of advertising on the Internet is one of the most effective.
Proceeding from this the term " Leadgeneration" – is a marketing activity for finding potential
customers, which results in sellers getting contact information from potential buyers who are interested in
their products or services2. Contacts can be phone numbers, e-mail addresses, or both.
Campaigns whose primary goal is lead gathering are based on the CPL pricing model (cost-per-lead,
or payment for lead). As is already clear from the title, the advertiser in this model pays only for leads,
regardless of how many times his ad was shown, or how many times it went to the site. User activity is
counted only when he sends contact information.
The CPL model has a number of distinctions and advantages that make it optimal for certain
purposes. Among such pluses:
• more accurate conversion rates than other models;
• payment is made on the fact of sending contact information;
• the received contact information can be used not only for the formation of the client base, but also
for marketing research.
Thus, in order to obtain a balance between the amount of collected leads and the percentage of really
interested people, use different methods and sources of leads. In the B2B segment, e-mails and exhibitions
were the most popular a few years ago. Now social networks have turned out to be actual.
In the B2C segment, various researches (HubSpot 1, Hubspot 2, DMP, IDG) show roughly identical
results, calling among the most successful approaches the following:
• subscription registration (for a blog, a newsletter digest, etc.);
• Getting free content (books, videos from webinars, etc.) by email;
• Participate in tests and surveys and get results at an email address;
• Discount offer or gift for registration or contact details.
These methods refer to the so-called "passive" – direct interaction with the user before the creation
of the lead is absent.
As for "active" ways of lead generation, popularity is gaining a living interaction with the target
audience in social networks: responding to user messages, communicating with the Target audience
on thematic forums, etc. Do not forget about the proposal to subscribe to a weekly or monthly digest of the
best materials.
Taking into account the above, it is possible to give the following recommendations in applying the
method of lead generation:
1. choosing cpl, it is worth assessing the relevance of this model for a particular business. This is the
job of a marketing manager or an advertising agency with which the company co-operates, and the decision
must necessarily be substantiated;
2. choose the method of lead generation should be tailored to the specifics of the proposed goods or
services;
3. it is recommended to analyze the website and make sure that users have a clear call to action;
4. It is important to create targeted actions and proposals for lead generation;

1

Андреева, К.А. (2015). Лидогенерация. Маркетинг, который продает. Санкт-Петербург: ИД Питер.
Genius Marketing (2015). Лидогенерация – проверенный способ «заполучить» клиента. Genius Marketing.
<https://geniusmarketing.me/lab/lidogeneraciya-proverennyj-sposob-zapoluchit-klienta/>.

2

103

ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Additionally, the ad text should not only interest the visitor, but also limit the range of target
customers, so you should pay attention to the following key parameters: ad delivery time, target sites,
geographic targeting. If the ad is correct, then it can attract a new audience to the site, block you from nontarget visitors, tell about the benefits of the offer and save advertising budget. The key elements of an ad are
primarily a keyword, a headline, a text, an advertiser’s site link, and stop words1.
Thus, before applying such a method of Internet advertising as an lead generation, it is necessary
not only to select the target audience in detail, the Internet platform for advertising and the content of
advertising itself, but also to choose the way of using the lead generation should be treated equally
carefully. Of course, one should not forget about the optimization of the site of the company and the
very page of the website, which will be a link in the advertisement. at least to pay for the transitions
that were not leads does not have to, it should be understood that the effectiveness of an advertising
campaign on the Internet will depend on a number of factors. The launch of an advertising campaign
on the Internet in our time is not a difficult task in terms of the use of such popular Internet resources
as Google AdWords, Yandex.Direct and others, but this does not mean that this complex process
should be considered lightly.
Conclusions
Consequently, from the above it can be argued that the Internet continues to develop and actively
used in the functioning of enterprises. On this modern platform you can place advertising and promote
services or products and have direct feedback to consumers and so on.. The effectiveness of using the
Internet in the activities of companies, in particular marketing activities, no longer makes sense to deny.
Almost all entrepreneurs from small private enterprises to such giant companies as “Nestle” or “Apple”,
in one way or another, use Internet resources to advertise and promote their products and services.
In addition, it can be predicted that in the near future the popularity of the use of network
technologies in Ukraine will grow rapidly. The Internet has become a very useful tool for implementing
marketing strategies, promotion and sales of products. With the help of the network, consumers can become
closer to the producers and easier and quicker to express their wishes for the goods.
Also in the last years of the extraordinary development of Internet advertising. However, there are
a number of factors that negatively affect the development of Internet advertising in Ukraine. The
deepening of the economic crisis has affected absolutely all spheres of our life and economy, and hence on
the Internet advertising: in recent years, the reduction by about 15%. Also, a certain feature of the domestic
market of Internet advertising is that despite the democratic nature of the Internet in Ukraine until 2017
there is a monopoly of large portals belonging to a number of well-known Internet companies. So, two
thirds of advertising costs on the Internet come from large foreign holdings such as Google and Yandex.
But in 2017 this situation changed. In connection with the prohibition of a number of Russian Internet
resources, to which, in particular, Yandex belonged, which was introduced by May 16, President Petro
Poroshenko signed a decree on the application of personal special economic and other restrictive measures
(sanctions).
That is, starting from May 16, 2017, the Internet company Yandex ceases to function in Ukraine, and
one third of the advertising costs associated with this company tends to go to Google in the majority
of cases. Thus, to date, we can talk about a monopolist in the Internet advertising market of Ukraine, which
serves Google. And this means that the advertising business model can be profitable only for the largest
Internet portals, and the least for the Ukrainian.
With regard to the methods of Internet advertising one of the most effective at the moment is lead
generation. In particular, this method has such advantages as relatively low cost, high efficiency and
others. But despite the ease of using this method to configuring an online advertising campaign, you
should take it seriously., the best solution is to hire an internet advertising specialist for this (SEOmarketing specialist) or send a marketing specialist from the company to improve the skills in the field
of Internet advertising.

1

Потєха, Д.С. (2014). Техніка написання об’яв для контекстової реклами. Актуальні проблеми та перспективи
розвитку маркетингового управління: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції Молодих учених та
студентів», 62.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION
OF A SYSTEMIC-REFLEXIVE PARADIGM OF MARKETING
FOR SANATORIUM SERVICES
The article deals with the paradigm of system-reflexive marketing in the conditions
of globalization and limited resources of sanatorium and resort enterprises. A new stage in the
evolution of managerial approaches characterized by new tricks of management objects,
proactivity of approaches to a market environment, cyclic character, orientation to the
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services based on the principles of convergence of strategic marketing and strategic
management are determined. The theoretical bases for the definition of the essence of the
concept of system reflexive marketing, its functions and tasks are summarized. The complex
scheme of management of system reflexive marketing on the market of sanatorium resort
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Друге десятиліття ХХІ століття характеризується переосмисленням сутності і форм процеса
глобалізації, що отримав завершену форму у попередні роки. Паралельно змінюється ірраціональна
складова ринкової економіки в структурі світової економіки, здійснюючи безпосередній вплив
на функціонувнаня санаторно-курортних підприємств. Адже бажання приймати участь
у глобалізаційних процесах для санаторно-курортним підприємствам носить ризиковий характер,
оскільки це дозволить з однієї сторони, увипадку успіху, збільшити прибуток, з іншої сторони
залишатьсь на локальному ринку. Особливість переформатування процесів від глобалізації
до локалізації через шляхи реалізації обраної стратегії набуває актуальності.
Особливості діяльності менеджерів у сучасних умовах господарювання та відповідно пошук
ними нових форм реалізації своїх потенційних можливостей черезрозкриття потенціалу підлеглих
з застосуванням рефлексивного управління відображено в наукових дослідженнях К. Хорні,
М. Вудкока, Г.В. Ложкіна, В.В. Третьяченко, Н.Л. Коломінського, Ю.Ф. Пачковського,
А.В. Карпова, Л.М. Карамушка, М.Г. Ткалич, М.І. Найдьонова, В.М. Колпакова та Р.Н.Лепа. Що ж
до особливостейрефлексивного управління, то ця проблема знайшла своє відображення в працях
Ю. Вебера, П.Ф. Друкера, Дж. Сороса.
Наприкінці 1980-х – початку 90-х рр. минулого століття використовувалась так звана
«раціональна» парадигма маркетингу, заснована на теорії взаємодії, співробітництва, збереження
ресурсів й охорони навколишнього середовища. Провідною ідеєю цієї парадигми маркетингу є
гармонізація інтересів виробника, споживача і суспільства в цілому. У сучасній науці маркетинг
розглядається як інтегруюча функція, що походить від суверенітету інтересів споживачів1.
Маркетинг в умовах сьогодення – не стільки творчий, скільки науковий підхід, адже основна
ціль маркетингу – збільшення прибутку за рахунок залучення більшої кількості нових споживачів
1

Лефевр, В.А. (1966). Элементы логики рефлективных игр. Проблемы инженерной психологии, вып. IV.
Москва: изд-во АН СССР, 142.
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через зростання рівня повторних покупок. Без детальної стратегії суб’єкти надання санаторно –
курортних послуг ризикують втратити гроші на хаотичній активності, що нажаль не наблизить їх до
мети. Найкраще самостійно скласти в межах маркетингової стратегії план дій, розподілити завдання
та контролювати їх виконання.
Стратегія маркетингу – це: дії з досягнення підприємством конкретних позицій на ринку;
створення умов для успіху фірми на ринку; виявлення пріоритетних проблем і можливих ресурсів
для досягнення поставлених цілей1.
Сучасне корегування маркетингових стратегій забезпечує значну економію коштів за рахунок
скорочення непродуктивних витрат і підвищення віддачі ринку, проте це не завжди може бути
досягнуто силами самого суб’єкта бізнесу. Причиною є «консерватизм» деяких уяв керівництва
санаторно – курортного закладу. Тому виникає потреба звертатись до сторонніх учасників ринку
за відповідною підтримкою. Так, зокрема, проведення незалежного аудиту приносить нові ідеї,
дозволяє по-новому поглянути на звичайні обставини, відкрити нові можливості. На практиці
підприємства активно використовують консультування, фактично для вирішення подвійної задачі:
не стільки навіть для аудиту маркетингу, як для визначення ефективності існуючих методів,
формування нових підходів і створення комплексу-філософії маркетингу в рамках стратегій
санаторно – курортного закладу. Проте оскільки в будь-якому випадку виникає потреба визначення
ефективності маркетингової діяльності, то у керівництва виникає супутня проблема – визначення
ефективності маркетингової політики, яка проводиться самими консультантами.
Побудовані стратегії діяльності санаторно – курортного закладу на основі визначених цілей
реалізуються у змінних умовах функціонування ринку, і не рідко коригуються в процесі виконання.
Для того, щоб підприємство не опинилось у системі не визначеності необхідне здійснення
маркетингового контролю і аудиту.
Про необхідність розробки стратегії санаторно – курортного закладу достатньо влучно
висловився один із авторів вчення про стратегічний менеджмент, американський вчений Ігор
Ансофф. Він писав: «...компанії, за відсутності планованої і керованої стратегії, приречені
на вимирання, за винятком хіба що монополій і субсидованих компаній. В компаніях, яким вдається
вижити, стратегічною поведінкою принаймні керують»2.
Криза управлінських підходів ХХІ століття зумовила новий етап еволюції управлінських
підходів, що характеризується новими фокусами обєктів управління, проактивністю підходів до
ринкового середовища, циклічним характером, орієнтацією на занння. У цей момент управління
маркетинговою діяльністю, як інструмента підвищення конкурентоспроможності санаторнокурортних послуг набуває нового змісту, відбувається конвергенція стратегічного маркетингу та
стратегічного управління.
Метою стратегічного маркетингу є побудова стратегій з перспективою розвитку санаторнокурортних послгу на регіонаьному рівні враховуючи стратегічні цілі, ринкові умови, загрози та
можливості для розвитку. Місце стратегічного маркетингу у структурі системи управління
розвитком санаторно-курортних послуг визначається тим, що він побудований з врахуванням
концепцій стратегічного управлінння, де відображені цілі та завдання маркетингових стратегій.
Предметом стратегічного маркетингу є ефективне використання інструментарію маркетингу
в системі розвитку, формування та реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні.
Підходи до стратегічного управління бізнесом великою мірою залежать від типу мислення та
прийняття рішень управлінця. Переважна кількість авторів визначають три базових типи прийняття
управлінських рішень: інтуїтивний (або творчій), логічний (або науковий, оснований на системному
аналізі), емпіричний (що базується на набутих компетенціях, досвіді або на методі «проб та
помилок»). Важливе місце в підходах до стратегічного управління займає маркетингова парадигма.
Більшість авторів розглядають маркетинг як набір інструментів досягнення ринкових цілей шляхом
задоволення споживачів.
До комплексу завдань маркетингового стратегічного управління у формувнані, розвитку та
реалізації санаторно – курортних послуг відносять:
1) концентрація зусилля на певному ринковому сегменті;
1

Aaker, David A. (2008). Strategic market management. USA: John Wiley & Sons, Inc., 25.
Stahl, Michael J., Grigsby, David N. (1992). Strategic Management for Decision Making. Boston: PWS-Kent
Publishing Company, 245.
2
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2) визначення рівня допустимої частка ринку в кожному регіоні;
3)оптимальний розподіл коштів між функціями маркетингу;
4) формування продуктової, цінової, а також політики комунікації та розподілу.
Разом з тим, найчастіше стратегічне управління та стратегічний маркетинг розглядаються як
окремі управлінські системи. Практичне впровадження маркетингової концепції з метою
підвищення конкурентоспроможності санаторно-курортних послуг в умовах регіону найчастіше
випливає в застосування окремих маркетингових інструментів. Окремо розглядається внутрішній
маркетинг, під яким найчастіше розуміється просування ідей. Узгодження економічних інтересів
власників, управлінців та співробітників; постачальників; клієнтів; споживачів; конкурентів
не розглядається системно ні в стратегічному управлінні, ні в стратегічному маркетингу. Це
призводить на практиці до ескалації конфліктів, а в науці до відсутності системного трактування
понять «економічний інтерес», «узгодження інтересів» та ролі стратегічного маркетингу та
стратегічного управління в процесах узгодження інтересів.
В залежності від того, які суб’єкти розглядаються як стейкхолдери, можливо розглядати різні
моделі управління, що визначають форму управління розвитку санаторно-курортних послуг.
До моделей стратегічного управління можна віднести:
1. – стратегічне планування
2. – довгострокове планування
3. – холістичне управління
4. – лідерство
5. – політичну модель (постійний пошук компромісу між інтересами стейкхолдерів)
6. –екологічну модель («встроювання» в мінливе зовнішнє оточення; фактично, саме
зовнішнє оточення стає стейкхолдером бізнесу)
7. – інтегрований маркетинг
8. – рефлексивне управління
9. – бенчмаркінг
10. – «блакитні океани»
11. – модель логічного нарощення (модель поступового нарощення досвіду)
12. – інші моделі.
Однією з найбільш збалансованих моделей з точки зору врахування інтересів стейкхолдерів
виявляється рефлексивне управління.
Засновником поняття «рефлексивне управління» є В.А. Лефевр. Він зазначав, що
рефлексивне управління приводить до успіху тільки в тому випадку, коли вплив на модель
прийняття рішення керівником, який вміло делегує повноваження, здійснюється через призму
подальшого погляду на себе та свої дії зі сторони. Рефлексія є певним механізмом взаємодії
керуючої системи, що може виступати одночасно об’єктом управління, тобто керованою
системою і сприйняття побудови образа того об’єкта, що буде залежати від дії чи певної реакції
суб’єкта на цей об’єкт1. На його думку, рефлексивне управління – це спеціальний вплив
на супротивника з метою схилити його прийняти рішення, зумовлене контролюючою стороною2.
За В.А. Лефевром, сенс рефлексивного управління полягає у використанні можливостей суб’єкта
«свідомо конструювати образи себе та інших».
Як стверджували О.С. Анісімов та Г.П. Щедровицький рефлексивне управління – це
управління, що здійснюється суб’єктом надання послуг разом з консультантом. Ф.І Єршов тлумачив
його як управління з рефлексією: «передбачити дії чи наміри оточуючих для того, щоб покращити
чи загалом сформувати стратегію управління». Т.М. Давиденко розглядає рефлексивне управління
як конкретний тип управління певним об’єктом3.
Поєднання ідей рефлексивного управління та маркетингової концепції дало змогу сформувати
концепцію системно-рефлексивного маркетингу. Системно-рефлексивний маркетинг – маркетинг,
1

Лефевр, В.А. (1966). Элементы логики рефлективных игр. Проблемы инженерной психологии, вып. IV.
Москва: изд-во АН СССР, 45.
2
Лефевр, В.А. (1966). Элементы логики рефлективных игр. Проблемы инженерной психологии, вып. IV.
Москва: изд-во АН СССР, 87.
3
Карпов, А.В. (2004). Психология рефлексивных механизмов деятельности. Москва: Институт психологии
РАН, 187.
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в якому управління здійснюється шляхом системного розподілу інтересів суб’єктів надання
санаторно-курортних послуг, а узгодження інтересів здійснюється з позиції рефлексивного
маркетингового керуючого.
Системно-рефлексивний маркетинг поряд з традиційними функціями планування,
координації, організації, мотивації виконує наступні функції з своєрідним змістом:
• аналітичну – глибокий і всебічний аналіз ситуації, що склалася на ринку, вивчення
об’єктивних і суб’єктивних факторів, впливають на вибір споживача санаторно-курортних послуг;
• внутрішнього рефлексивного впливу – це розробка методів, правил і процедур та системи
контролю, що стандартизують діяльність та регулюють взаємовідносини між учасниками
рефлексивного центру, роблять результати їхньої діяльності прозорими передбачуваними;
• інтегративну – це процеси згуртування, взаємозалежності і взаємовідповідальності
учасників центру, що відбуваються під впливом норм, правил, санкцій і системи ролей;
• комунікативну – це формування «банку данихі поширення інформації як усередині ринку
санаторно-курортних послуг так і передача її при взаємодії із рефлексивного впливу зовнішнього
середовища1.
Серед завдань системно-рефлексивний маркетингу на ринку санаторно-курортних послуг
доречно виділити:
• дослідження інтенцій та вимог споживачів до якості та цінової політики санаторнокурортних послуг;
• визанчення основних напрямів впливу на споживачів санаторно-курортних послуг і
конкурентного середовища ринку санаторно-курортних послуг;
• здійсненян рефлексивним управлінням стратегії вибору споживача санторно-курортних
послуг;
• аналіз та виокремлення рефлексивного впливу конкурентного середовища ринку
санаторно-курортних послуг, запобігання та протизія рефлексивним атакам;
• збір, аналіз і обробка інформації необхідної для виявлення реакції споживачів і конкурентів
санаторно-курортних послуг на рефлексивний вплив;
• ідентиффікація
факторів
зовнішнього
впливу
на
підвищенян
рівня
конкурентоспроможності регіонального ринку санаторно-курортних послуг;
• прийнятят рішення по формуванню маркетингової стратегії розвитку санаторно-курортних
послуг на регіональному рівні.
За результатами аналізу наукових досліджень визначено ранг системної рефлексії, як ступінь
усвідомлення керівника обєкта управління в процесі ситуаційного аналізу впливових інтересів
субєктів ринкових відносин та формувнаня управлінських рішень.
Залежно від ступеня складності рефлексуючого змісту виділяють рівні рефлексії:
1.Перший рівень складає рефлексивну оцінку особистістю актуальної ситуації, оцінку своїх
думок та почуттів у певній ситуації, а також оцінку поведінки в ситуації іншої людини.
2. Другий рівень передбачає побудову суб’єктом судження відносно того, що відчувала інша
людина у тій же ситуації, що вона думала про ситуацію та про сам суб’єкт.
3. Третій рівень складає уявлення думок іншої людини про те, як інша людина сприймає
думку суб’єкта про самого себе.
4. Четвертий рівень містить у собі уявлення про сприйняття іншою людиною думки суб’єкта в
тій чи іншій ситуації.
Таким чином, відкривається можливість розгляду властивості рефлексивності у двох вимірах:
в аспекті ступеня її виявленості, як особистісної властивості та в аспекті рівня складності
рефлексування, до якого спроможний піднятися суб’єкт. Інакше кажучи, ми вважаємо, що рефлексія
є не “дискретною”, а континуальною властивістю, що має індивідуальну міру виявленості як
“горизонтально” (схильність та здатність особистості до відслідковування своїх психічних актів і
станів), так і “вертикально” (як межова для особистості складність рефлексуючого матеріалу, що
характеризує когнітивний аспект властивості рефлексивності).
1

Райко, Д.В. (2008). Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та
організація: монографія. Харків: ВД "ІНЖЕК", 247.
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Викладене вище дозволяє диференціювати двіа підходи у трактуванні рефлексії:
1) рефлексивний аналіз, який веде до з’ясування ідеальних значень і пов’язаний
із конструюванням ідеальних об’єктів;
2) процес рефлексії, який веде до усвідомлювання того сенсу, що виявляється
в міжособистісному спілкуванні, у власне процесі комунікації1.
Вищий ранг системної рефлекції передбачає більш широке уявлення керівника про обєкт
упраління( у нашому дослідженя ринку санаторно-курортних послуг ) з долученянм до нього
контрагентів ринкових відносин. З двох стейкхолдерів вищий ранг має той, хто включає до свого
обєкту управління інтереси контрагента. Системно-рефлексивний марктеинг охоплює різні рівні
прийняття маркетингових рішень, що визначається рангом рефлексії:
• 1. Процес реалізації снаторно-курортних полуг.
• 2. Маркетинг відносин. Інструменти маркетингу впливу.
• 3.Управління поведінкою клієнта.
• 4.Класичний маркетинг: комплекс маркетингу, позиціонування, функціональні маркетингові
стратегії.
• 5. Категорійне управління.
• 6.Стратегічний маркетинг. Узгодження інтересів внутрішніх стейкхолдерів шляхом
формування стратегічного бачення.
• 7.Стратегічне управління з позиції фактичного власника бізнесу.
• 8. Ринок в цілому розглядається як об’єкт управління. Формування нових ринків («блакитні
океани»)2.
Загальний опис упраління системно-рефлексивним маркетингом та його взаємодія
із зовнішнім середовищем зображено на рисунку 1. На вході для реалізації рефлескивного
управління необхідно сформувати базу даних про субєктів рефлексивного впливу – споживачів,
надавачів послуг, конкурентне середовище надання санаторно-курортних послуг регоінального
ринку, основні показники конюнктури регіонального ринку санаторно-курортних послуг.
Стрілки, які відображенні зверху схеми – це управління. Управління визанчає умови необхідні
для перетворень. Використання системно-рефлексивного маркетингу в розвитку санаторнокурортних послуг неохідно використати не лише стандарти та законодавство але й методи
системного та конгітивного аналізу, теорію індивідуального вибору, теоірю потреб У. Маслоу та
теорію перспектив, що пояснює ірраціональнітсь поведінки споживача на ринку.
На виході ситеми є нова струткруа асортименту санаторно-круортних послуг, що відповідає
вимогам, смакам та уподобанням споживачів, лояльне ставлення до субєкта надіння санторнокурортних послуг регіону, покращення іміджу та бренду регіону, зростання показників
рентабельності та обсягів продажу питів санаторно-курортних послуг у структурі обсягу реалізації
послуг регіону, нові стратегії купівельної поведінки споживачів.
Сутність нової парадигми маркетингу на основі стратегічного управління полягає
в проактивній позиції компанії по відношенню до ринку. Завдання стратегічного управління
полягало у реалізації економічних інтересів підприємства у стратегічній перспективі шляхом
задоволення існуючих та прийдешніх потреб споживачів в процесі ринкового обміну. Нова
парадигма передбачає створення механізму узгодження інтересів. Рефлексивний маркетинговий
керуючий (РМК) може виступати суб’єктом узгодження інтересів, але при цьому займає
рефлексивну позицію по відношенню до суб’єктів узгодження інтересів. Тобто, узгодження
інтересів може здійснюватися не з позиції «всередині» відносин, а ззовні. РМК не узгоджує
інтереси, а створює умови для їх узгодження. Виходячи з визначення ринку як механізму
узгодження інтересів, фактично РМК створює ринок.

1

Лепа, Р.М. (2004). Системна концепція рефлексивного механізму прийняття управлінських рішень.
Економічна кібернетика, 3-4, 24, 28.
2
Aaker, David A. (2008). Strategic market management. USA: John Wiley & Sons, Inc., 29.
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Рис.1. Комплексна схема управління системно-рефлексивним маркетингом
на ринку санторно курортних послуг в розрізі регіону
*Розроблено автором.
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