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INTERNATIONAL EXPERIENCE  

OF THE FORMATION OF CORPORATE 

ACCELERATION PROGRAMS  

AND ITS UKRAINIAN REALITIES 

Лариса Лігоненко, д. е. н. 
Влада Мисилюк 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ  

КОРПОРАТИВНИХ АКСЕЛЕРАЦІЙНИХ ПРОГРАМ  

ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

The article is devoted to actual problems of organization of corporate incubators and accelerators, 
which are considered to be important elements of startup ecosystem and tools for stimulating 
corporate entrepreneurship. The overview of different classifications of corporate incubators and 
accelerators is presented. The results of research proved that corporate incubators and 
accelerators have a lot of similar characteristics, therefore, they are seen as different 
organizational forms of corporate accelerator programs. The characteristics of some international 
and Ukrainian corporate acceleration programs are described. It is stated that the initiation 
of corporate accelerator programs is aimed at involvement of external knowledge and building 
close business relationships with innovative counterparties, as well as at stimulation of 
employees’ entrepreneurial behavior. 
Keywords: corporate incubator, corporate accelerator, startup ecosystem, corporate 
entrepreneurship, corporate accelerator models. 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших елементів національної екосистеми 

стартапів, встановлення та розвитку партнерських взаємовідносин між компаніями та стартапами, а 

також одним із ефективних інструментів розвитку корпоративного підприємництва, реалізації 

інноваційного потенціалу персоналу і формування підприємницької культури в діючих бізнес-

організаціях, є корпоративні акселераційні програми, що передбачають створення і функціонування 

корпоративних інкубаторів та акселераторів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням феномену та механізму діяльності 

корпоративних інкубаторів та акселераторів займалося багато іноземних дослідників, зокрема 

B. Becker і O. Gassmann1, які запропонували класифікувати інкубатори за джерелом інноваційних ідей 

та типом технологій. 

 
1 Becker, B., Gassmann, O. (2006). Gaining leverage effects from knowledge modes within corporate incubators. 

R&D Management, 36 (1), 1-16. 
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Sandra-Luisa Moschner, Alexander A. Fink, Stefan Kurpjuweit, Stephan M. Wagner, Cornelius 
Herstatt1 досліджували різні типи корпоративних акселераторів, які відрізняються кількістю учасників 
та структурою менеджменту. На підставі отриманих результатів дослідники пояснюють, як обрати 
модель корпоративного акселератора, яка якнайкраще підходить під цілі компанії. 

Susan Cohen, Daniel C. Fehder, Yael V. Hochberg, Fiona Murray2 описали специфіку кореляції 
елементів дизайну корпоративної акселераційної програми з результатами діяльності стартапів, що 
дозволило ідентифікувати ті складові акселераційної програми, які забезпечують виживання та 
розвиток стартапів. 

Проблемам дизайну корпоративних акселераторів, досягнення їх ефективної взаємодії 
зі стартапами присвячені роботи Thomas Kohler3. 

Kotting Michael4 стверджує, що особливістю корпоративних інкубаторів є високий ступінь 
складності їх функціонування, що обумовлено необхідністю інтеграції корпоративного інкубатора 
в структуру і процеси материнської компанії, а також його ефективної взаємодії з бізнес-підрозділами. 

У дослідженні G.C. O’Connor і R. DeMartino5 показано, що якість взаємодії корпоративного 
інкубатора, материнської компанії та внутрішніх венчурів, а також характеристики системи 
управління інноваціями в компанії є детермінантами ефективності та результативності генерації 
нових знань та інновацій. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження існуючих підходів до класифікації 
корпоративних інкубаторів та акселераторів, а також застосування даних підходів до характеристики 
зарубіжних та українських акселераційних програм. 

Опис основного матеріалу дослідження. Однією з найбільш розповсюджених тем 
у дослідженнях іноземних авторів є проблематика класифікації корпоративних акселераторів, що є 
цілком логічним для усвідомлення всієї багатоаспектність та важливості даного інструменту. 

Базуючись на дослідженнях зарубіжних колег (B. Becker, O. Gassmann, Sandra-Luisa Moschner, 
Alexander A. Fink, Stefan Kurpjuweit, Stephan M. Wagner, Cornelius Herstatt), а також українському 
досвіді створення та розвитку акселераційних програм, корпоративні акселератори можна 
класифікувати наступним чином: 

1. Залежно від ступеня зрілості акселераційної програми можуть бути виділені такі 
організаційні форми як пред-акселератор – корпоративний інкубатор (стартова модель впровадження 
акселераційної програми) та безпосередньо акселератори («модифіковані інкубатори», які є 
наступним етапом у розвитку їх функціоналу – тобто, пропонованого переліку послуг. 

Як відомо6, бізнес-інкубатором називають спеціальні інфраструктурні об’єкти, які створюють 
сприятливі умови для розвитку малого бізнесу шляхом надання необхідних інформаційно-
консультаційних послуг і технологічного обладнання. 

 
1 Moschner, S., Fink, A. А., Kurpjuweit, S., Wagner, S. M., Herstatt, C. (2019). Toward a better understanding 
of corporate accelerator models. Business Horizons, 62 (5), 637-647. 
2 Cohen, S., Fehder, D. С., Hochberg, Y. V., Murray, F. (2019). The design of startup accelerators. Research Policy, 
48 (7), 1781-1797. 
3 Kohler, T. (2016). Corporate accelerators: Building bridges between corporations and startups. Business Horizons, 
59 (3), 347-357. 
4 Kotting, M. (2020). Corporate incubators as knowledge brokers between business units and ventures A systematic 
review and avenues for future research. European Journal of Innovation, 23 (3), 474-499. 
5 O’Connor, G.C., DeMartino, R. (2006). Organizing for radical innovation: an exploratory study of the structural aspects 
of RI management systems in large established firms. Journal of Product Innovation Management, 23 (6), 475-497. 
6 Инновационные проекты малого бизнеса (2020). Бизнес-инкубатор. Описание элемента инфраструктуры 
инновационной деятельности <http://projects.innovbusiness.ru/content/document_r_D8ECEDDC-54A6-40BC-AE47-
359002E535AB.html> (2020, вересень, 25); Васільєва, Л.М. (2010). Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури 
підтримки малого підприємництва. Держава та регіони, 1, 50-54; Гриценя, А. С., Солодовников, С. Ю. (2016) 
Проблемы и особенности инвестирования в стартап проекты. Модернизация хозяйственного механизма сквозь 
призму экономических, правовых и инженерных подходов: сборник материалов VII Международной научно-
практической конференции, посвященной 95-летию Белорусского национального технического университета 
(г. Минск, 29 октября 2015 г.), 334-335; Завадяк, Р.І., Копусяк, Я.Ф. (2014). Теоретичні основи функціонування 
та види бізнес-інкубаторів в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету, 2, 78-81; Савченко, В. Ф., 
Долгополов, М. Г. (2016). Бізнес-інкубатори як інструмент державної підтримки розвитку малого підприємництва. 
Науковий вісник Полісся, 4 (8), 202-207; Смаковська, Ю.М. (2007). Інкубація бізнесу як ефективна система 
підтримки малого підприємництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 606, 402-407; 
Шевчук, Л.Т., Колодійчук, А.В. (2013). Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-
інкубаторів. Регіональна економіка, 1, 178-184. 
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Європейська Комісія характеризує бізнес-інкубатор як місце, де новостворені фірми 

зосереджені на обмеженому просторі, метою якого є збільшення шансів зростання і виживання 

молодих фірм шляхом надання їм приміщення зі стандартним офісним обладнанням, 

адміністративних та інших бізнес-послуг. 

Тобто, за зовнішнім виглядом корпоративні інкубатори є комплексами приміщень, 

комунікацій, які обслуговують діяльність суб’єктів підприємництва, що створені або плануються 

бути створеними співробітниками даного підприємства або зовнішніми підприємцями. Ці стартапи 

знаходяться на стадії «народження бізнес-ідеї», тобто тільки генерують і проводять первинне 

тестування своїх бізнес-ідей (розробку бізнес-проектів). Підставою для їх «прописки» 

у корпоративному інкубаторі та використання його матеріально-технічної бази є або приналежність 

до підприємства (співробітник), або робота над вирішенням проблеми (завдання), актуального для 

підприємства (як правило, результат оголошення конкурсу). 

Під корпоративним бізнес-акселератором прийнято розуміти структуру, яка пропонує програми 

підтримки інноваційно-технологічних проектів або новостворених суб’єктів підприємництва 

на ранніх стадіях їх життєвого циклу. Метою таких програм є забезпечення динамічного розвитку 

бізнес-проекту і його прискорений вихід на ринок за рахунок надання необхідних матеріальних 

засобів, фінансово-інвестиційних та інформаційно-консультаційних ресурсів1. 

Тобто, у бізнес-акселератор надходять кращі та перспективні стартапери, які успішно пройшли 

етап інкубації (показали певні результати: розробили прототип продукту, розробили і протестували 

бізнес-модель, мають перших покупців/замовників і потенціал подальшого зростання клієнтської 

бази), а їх розвиток необхідно «прискорити» за рахунок надання більш активної підтримки 

(інформаційної, інтелектуальної (менторської), фінансової). 

На відміну від інкубатора, у корпоративному акселераторі знаходиться істотно менша кількість 

суб’єктів підприємництва, проте «займаються» кожним з них більш активно, професійно та 

цілеспрямовано, надаючи, в тому числі, і фінансові ресурси для розвитку, підтримують пошук і 

залучення інвесторів для проведення наступних раундів інвестування. 

Своєрідною «платою за надані послуги і підтримку» може бути передача компанії-засновнику 

акселератора частки в статутному капіталі новостворених бізнесів, але це не єдиний варіант 

фінансових взаємовідносин підприємства і стартапу. 

Суб’єкти підприємництва, які знаходяться на етапі корпоративної акселерації, можуть бути 

охарактеризовані як афілійовані корпоративні стартапи. У разі використання в якості основи бізнес-

ідеї наукових розробок компанії в подальшому вони ідентифікуються як спін-оф або спін-аф компанії 

в залежності від ступеня зв’язку і рівня підконтрольності2. 

Багато дослідників, які намагалися описати принципові відмінності між інкубаторами та 

акселераторами, звертають увагу на безліч схожих рис, які притаманні кожній з цих організаційних 

форм. На нашу думку, у чистому вигляді корпоративних інкубаторів та акселераторів не існує; 

відмінності носять індивідуальний характер і полягають тільки в переліку можливостей і послуг, що 

надаються своїм учасникам, який з часом змінюється (розширюється). Це і дозволяє нам пропонувати 

розглядати їх як різні організаційні форми або рівні зрілості акселераційних програм. 

2. Залежно від стратегічних цілей створення та функціонування корпоративні інкубатори були 

класифіковані B. Becker та O. Gassmann3 на: 

– fast-profit incubator – створюються для отримання фінансової вигоди від комерціалізації 

непрофільних технологій. Вони використовують технології, які були розроблені всередині 

організації, а їх кінцевою метою є виділення внутрішнього венчура і отримання прибутку (приклади: 

BT Brightstar, Nokia Ventures Organization, and Siemens Technology Accelerator); 

 
1 Збанацький, Д. (2013). Стартапи: юридичні та практичні аспекти. Незалежний аудитор, 3 (14)  

<http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/155?view=material> (2020, вересень, 25). 
2 Tempus (2020). Історія розвитку та сутність бізнес-інкубування. Найбільш затребувані бізнес-інкубатори 

України <http://tempus.nung.edu.ua/uk/news> (2020, вересень, 25); Корнух, О.В., Маханько, Л. В. (2014). 

Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва. Інвестиції: практика та досвід, 23, 26-30.; 

Кулинич, О. О. (2015). Проблеми визначення доцільності інвестування стартапів для розвитку ІТ-сектору 

України. Вісник соціально-економічних досліджень, 3 (58), 285–291.; Роль бізнес-інкубаторів і технопарків 

у розвитку інноваційного підприємництва. Інноваційний менеджмент. <http://stud.com.ua/42440/ menedzhment/ 

rol_biznes_inkubatoriv_tehnoparkiv_rozvitku_innovatsiynogo_pidpriyemnitstva> (2020, вересень, 25). 
3 Becker, B., Gassmann, O. (2006). Gaining leverage effects from knowledge modes within corporate incubators. 

R&D Management, 36 (1), 1-16. 
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– leveraging incubator – збільшують частоту комерціалізації основних технологій, які були 

розроблені всередині організації. Це можливо через встановлення більш тісної співпраці підрозділів, 

які займаються НДДКР, і підрозділів, орієнтованих на ринок (приклади: Lucent New Ventures Group, 

Reuters Incubator, Siemens Business Accelerators); 

– in-sourcing incubator – застосовують технологічні знання для пошуку ідей і стартапів 

з високим ринковим потенціалом (функція радара), які можуть бути інтегровані в організацію 

(інтегруються в діяльність одного з бізнес-підрозділів або створюється нова організаційна одиниця). 

У результаті відбувається розширення набору компетенцій компанії (приклади: Bertelsmann Corporate 

Ventures, Cisco New Ventures, Ericsson Business Innovation, Motorola Ventures, Panasonic Internet 

Incubator, UPS Strategic Enterprise Fund); 

– market incubator – фокусуються на розвитку ринку для супутніх непрофільних технологій 

з метою збільшення попиту на технології і продукти материнської компанії (приклади: Business-

Incubator.com, IBM Dotcom Incubator, Novartis Venture Fund, Siemens Mobile Acceleration). 

3. Продовжуючи цей же підхід Deloitte1 запропоновано виділення різних моделей 

корпоративних акселераторів в залежності від ключового фокуса (цілі створення), зокрема: 

– корпоративні акселератори, які націлені на отримання фінансового результату від інвестицій 

в уставний капітал стартапів; 

– корпоративні акселератори, які забезпечують інтеграцію інноваційних технологій і бізнес-

моделей в організацію, що забезпечує отримання економічних вигід. 

Корпоративні акселератори з фокусом на фінансовому результаті діють як венчурні фонди, які 

інвестують у венчури на ранніх стадіях. Відчутні фінансові результати можуть бути досягнуті лише 

через 5-7 років, до цього моменту корпоративний акселератор вважається центром витрат. 

Акселераційна програма націлена на підтримку стартапів через менторську мережу, яка включає 

підприємців, галузевих експертів, експертів предметних областей всередині організації та за її 

межами. Це допомагає швидко розвинути бізнес-модель і продукт стартапу. Регулярні звіти і зустрічі 

допомагають оцінити розвиток стартапа, а також визначити потенційні області для удосконалення. 

Далі проводиться день інвестора (демо-день) для залучення подальшого фінансування від зовнішніх 

і внутрішніх інвесторів, бізнес-ангелів, а також для оцінки можливості майбутньої кооперації 

стартапа і організації. Для компанії обидва варіанти прийнятні: у разі отримання інвестицій від 

інвесторів або бізнес-ангелів стартап збільшує свою капіталізацію, а при наявності стратегічного 

інтересу компанія може надати стартапу свій корпоративний венчурний капітал. Другий варіант 

передбачає, що при необхідності компанія може конвертувати вкладений капітал в акції стартапу, 

тобто отримати частку в капіталі стартапу. Такий інструмент називається «convertible loan/debt/note» 

і широко застосовується в США, Великобританії і країнах ЄС. KPI, які використовуються для 

оцінювання результативності роботи корпоративного акселератора з фокусом на фінансовому 

результаті: 1) обсяг подальшого фінансування; 2) загальна вартість портфельних компаній; 

3) кількість стартапів, які вижили/функціонують/припинили існування після 1, 2, 3 років2. 

Корпоративні акселератори, завданням яких є інтеграція інноваційних технологій або бізнес-

моделей в компанію, забезпечують тісний контакт стартапів та бізнес-підрозділів. Економічні вигоди 

вимірюються впливом інтегрованих технологій і бізнес-моделей на організацію. Акселераційна 

програма включає супровід зовнішніх і внутрішніх менторів, які забезпечують подальшу інтеграцію 

стартапів в організацію. Після закінчення акселераційної програми організовується «road show» 

всередині компанії – зустрічі внутрішніх існуючих та потенційних інвесторів з командою стартапу, 

де відбуваються презентації діяльності та планів стартапу інвесторам. Можлива також організація 

зовнішнього демо-дня з метою залучення зовнішнього фінансування, що пов’язано з неможливістю 

успішно інтегрувати стартап в компанію або існує необхідність спільного інвестування. KPI, які 

використовуються для оцінювання результативності роботи корпоративного акселератора, 

орієнтованого на інтеграцію технологій і бізнес-моделей в діяльність компанії: 1) кількість спільних 

зусиль (загальних розробок, партнерств); 2) кількість інтегрованих технологій і бізнес-моделей; 

3) ефект на бізнес-підрозділ (фінансовий, кількість нових продуктів); 4) розмір додаткового доходу 

 
1 Design principles for building a successful corporate accelerator. Deloitte. <https://www2.deloitte.com/content/dam/ 

Deloitte/de/Documents/technology/Corporate_Accelerator_EN.pdf> (2020, вересень, 25). 
2 Design principles for building a successful corporate accelerator. Deloitte. <https://www2.deloitte.com/content/dam/ 

Deloitte/de/Documents/technology/Corporate_Accelerator_EN.pdf> (2020, вересень, 25). 
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або кількість нових бізнесів, ініційованих завдяки стартапам і їх технологіям; 5) кількість стартапів, 

які вижили/функціонують/припинили існування після 1, 2, 3 років1. 
4. Залежно від статусу учасників інкубаційних програм слід підтримати класифікацію (моделі 

корпоративних інкубаторів), запропоновану Sandra-Luisa Moschner, Alexander A. Fink, Stefan 
Kurpjuweit, Stephan M. Wagner, Cornelius Herstatt2: 

– in-house accelerator – внутрішній акселератор, створюється і управляється всередині компанії. 
Менеджмент внутрішнього акселератора, як правило, шукає зовнішні стартапи для вирішення 
внутрішніх проблем компанії або створення нових можливостей для зростання. Діяльність внутрішніх 
акселераторів характеризується тісною взаємодією з менеджерами підрозділів. Внутрішній акселератор 
не бере участі в капіталі стартапу взамін на інвестиції. Керують внутрішнім акселератором 
співробітники корпорації (accelerator managers), які є сполучною ланкою між корпорацією і стартапом. 
Як правило, це представники підрозділу корпоративного розвитку, які підзвітні безпосередньо 
Правлінню (management board) і мають широку мережу контактів усередині компанії; 

– hybrid accelerator – гібридний акселератор, розвиває одночасно зовнішні стартапи та 
інноваційні проекти співробітників компанії, що стимулює обмін знаннями між командами і 
навчання. Такі акселератори надають гранти і не беруть участь в капіталі стартапу. У фокусі 
знаходиться стимулювання інтрапренерства – співробітники звільняються від своїх посадових 
обов’язків на час участі в акселераційній програмі; 

– powered by accelerator – корпоративні акселератори в партнерстві з незалежними 
акселераторами, які інвестують в стартапи на ранніх стадіях для отримання в майбутньому 
фінансової вигоди (використовується інструмент «convertible debt/note»). Так як більшість компаній 
відчувають нестачу знань і експертизи в області розвитку і підтримки стартапів, вони залучають 
до партнерства зовнішні акселератори для отримання необхідної професійної підтримки. Такі 
корпоративні акселератори функціоную як окремі юридичні особи. Співробітники компанії 
допомагають незалежному акселератору в якості керівників програм. Вони несуть відповідальність 
за взаємодію стартапів з компанією, забезпечуючи якісну комунікацію та обмін інформацією 
(приклади: Barclays Accelerator в партнерстві з Techstars в Лондоні, Нью Йорку, Тель-Авіві і Rakuten 
Accelerator в партнерстві Techstars в Сінгапурі); 

– consortium accelerator – це зовнішній акселератор, який пропонує свої послуги кільком 
організаціям. Залучаються зовнішні стартапи для доступу до зовнішніх знань та формування іміджу 
інноваційної компанії. Такий корпоративний акселератор діє як окрема юридична особа. 
Співробітники компанії можуть взаємодіяти зі стартапами, але не мають повноважень в акселераторі. 
Механіка взаємодії дуже сильно варіюється: компанія може інвестувати в замін на частку 
в статутному капіталі стартапу, але може цього і не робити (приклад: Startup Autobahn в Штутгарті, 
заснований такими компаніями: Daimler, ZF, BASF. Організатором виступає платформа Plug and Play 
в Silicon Valley). 

5. Залежно від сфери/галузі діяльності корпоративні акселератори пропонується 
класифікувати на: 

– «прихильники галузевої спеціалізації» – стартапи, які знаходяться на акселерації, 
орієнтуються насамперед на проблематику галузі/сфери діяльності, в якій працює компанія-
засновник. Метою акселерації таких стартапів є поліпшення екосистеми існуючого бізнесу, 
підвищення цінності його продуктів і послуг для споживачів, зростання економічної ефективного 
існуючого бізнесу, мінімізація його негативних соціальних і екологічних наслідків. Серед відомих 
корпоративних акселераторів найбільше число таких відноситься до сфери високих технологій, 
енергетики, інформаційно-комунікаційних технологій. Прикладами таких корпоративних 
акселераторів є: 1) Energy accelerator, запущений ДТЕК і Radar Tech для пошуку інноваційних рішень 
в сфері відновлюваних джерел енергії, енергоефективності, логістики в енергетиці; 2) Connectivity, 
організований компанією Facebook в партнерстві із зовнішнім акселератором Plug and Play. Дана 
акселераційна програма націлена на поліпшення зв’язку через технології, рішення, нові моделі, які 
роблять доступним інтернет-зв’язок. 

– «прихильники «розфокусування»(бізнес-вигоди незалежно від галузі діяльності) – ці 
корпоративні акселератори відбирають для «вирощування і прискорення» стартапів різного профілю 

 
1 Design principles for building a successful corporate accelerator. Deloitte. <https://www2.deloitte.com/content/dam/ 

Deloitte/de/Documents/technology/Corporate_Accelerator_EN.pdf> (2020, вересень, 25). 
2 Moschner, S., Fink, A. А., Kurpjuweit, S., Wagner, S. M., Herstatt, C. (2019). Toward a better understanding 

of corporate accelerator models. Business Horizons, 62 (5), 637-647. 
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і спеціалізації діяльності, які зможуть, на думку компанії-засновника акселератора, при її підтримці 
та участі виконувати одну із наступних функцій: 

А) «першовідкривачі нових ринків» – стартапи, які проходять акселерацію, орієнтуються 
на принципово нові ринки, що може розглядатися як спосіб переорієнтації діяльності материнської 
компанії в рамках її наступальної стратегії або використання синергії діяльності для диференціації 
діяльності. 

Б) «загарбники освоєних ринків/інноватори» – стартапи, які відібрані на акселерацію, з метою 
агресивного входження і захоплення (зміни співвідношення сил) існуючих ринків внаслідок здатності 
створення «продуктів, що викликають захоплення споживачів», наявності незаперечних 
конкурентних переваг, використання проривних інновацій, пропозиції принципово нових бізнес-
моделей і т.п. 

Прикладами таких корпоративних акселераторів є: 1) BeautyTech, запущений стартап-кампусом 
Station F в партнерстві з компанією L’Oréal, який шукає стартапи, які пропонують новинки 
косметичних товарів (продуктові інновації), технології в сферах віртуальної реальності, штучного 
інтелекту, машинного навчання та соціальної комерції, цифрові послуги в сфері краси (пристрої, 
діагностичні інструменти, персоналізація і настройки, а також платформи обслуговування); 
2) Intecrator (в партнерстві Intecracy Ventures і EY), напрямами роботи якого є медицина і здоров’я, 
відновлювальна енергія, fintech і маркетплейси, штучний інтелект (AI), RPA і автопілот, інтернет 
речей (IoT), Big Data ;, військові проекти і оборона та ін. 

У таблицях 1 і 2 представлені характеристики найбільш відомих корпоративних акселераторів 
України та світу з використанням ознак класифікації, які були представлені вище. 

Таблиця 1 

Характеристика найбільш відомих корпоративних акселераторів у світі 

Назва 

акселератора 

(засновники) 

Health Hub 2020 

(інноваційний хаб 

компанії 

Telefónica – 

Wayra, Novartis, 

Національна 

служба охорони 

здоров’я 

Великобританії) 

Barclays 

Accelerator 

(Techstars, 

Barclays) 

Commerce 

Accelerator 

(Facebook и 

Plug and Play) 

NCSC Cyber 

Accelerator  

(Wayra, Департамент 

цифрових технологій, 

культури, ЗМІ і спорту 

уряду Великобританії, 

Національний центр 

кібербезпеки 

Великобританії 

BeautyTech 

(L’Oréal,  

Station F) 

Сфери 

діяльності 

Охорона 

здоров’я 

FinTech Комерція та 

зв’язок 

Кібербезпека Індустрія 

краси 

Тривалість 

програми 

12 тижнів 13 тижнів н/д 10 тижнів н/д 

Характеристики 

програми 

коучинг, 

індивідуальна 

взаємодія 

з профільними 

експертами; 

підтримка та 

рекомендації 

керівника 

стратегічного 

партнерства 

(Strategic 

Partnership Lead); 

доступ 

до майстер-

класів 

з інновацій 

в NHS 

менторство від 

провідних 

підприємців і 

експертів; 

інвестиції  

до $ 120 000; 

доступ 

до технічних 

знань, спільний 

робочий простір; 

можливість 

презентувати 

свій бізнес 

впливовій 

технологічній 

спільноті; 

членство 

в престижному 

співтоваристві 

випускників 

Techstars 

практичні 

семінари; 

менторство 

експертів; 

надання 

доступу 

до продуктів, 

технологій, 

партнерам 

Facebook, а 

також 

до венчурних 

капіталістів і 

інвесторам; 

взаємодія 

з бізнес 

підрозділами 

Facebook 

9000 фунтів 

стерлінгів для 

покриття дорожніх 

витрат; 

технічне і 

комерційне 

менторство; 

доступ до мережі 

інвесторів Wayra; 

доступ до сервісу 

Wayra UK; 

офісний простір 

надання 

експертизи 

в сфері краси 

та маркетингу; 

менторство 

ключових 

стейкхолдерів 

групи 

компаній 

L’Oréal; 

робоче місце 

в стартап-

кампусі 

Station F 
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Продовження табл. 1 

Назва 
акселератора 
(засновники) 

Health Hub 2020 
(інноваційний хаб 

компанії Telefónica – 
Wayra, Novartis, 

Національна служба 
охорони здоров’я 
Великобританії) 

Barclays 
Accelerator 
(Techstars, 
Barclays) 

Commerce 
Accelerator 
(Facebook и 

Plug and Play) 

NCSC Cyber 
Accelerator  

(Wayra, Департамент 
цифрових технологій, 
культури, ЗМІ і спорту 
уряду Великобританії, 
Національний центр 

кібербезпеки 
Великобританії 

BeautyTech 
(L’Oréal,  
Station F) 

Участь 
в капіталі 
стартапа 

н/д н/д ні ні н/д 

Залежно від ступеня зрілості акселераційної програми 

 акселерація акселерація акселерація акселерація акселерація 

Залежно від стратегічних цілей 

 in-sourcing in-sourcing in-sourcing in-sourcing in-sourcing 

Залежно від ключового фокуса 

 націлений 
на інтеграцію 
технологій і бізнес-
моделей 

націлений 
на інтеграцію 
технологій і 
бізнес-моделей 

націлений 
на інтеграцію 
технологій і 
бізнес-
моделей 

націлений 
на інтеграцію 
технологій і 
бізнес-моделей 

націлений 
на інтеграцію 
технологій і 
бізнес-
моделей 

Залежно від статусу учасників акселератора 

 consortium powered by powered by consortium consortium 

Залежно від сфери діяльності 

 прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

Джерело: сформовано авторами на основі1 

Таблиця 2 

Характеристика найбільш відомих корпоративних  

акселераторів України 

Назва акселератора 

(засновники) 

Yangel Accelerator 

(Державне космічне 

агентство України) 

Intecrator (Intecracy 

Ventures та EY) 

BeautyTech (L’Oréal 

Україна, Sector X 

Acceleration Hub, 

UNIT.City) 

Medtech (Фармак, 

Sector X Acceleration 

Hub, UNIT.City) 

Сфери діяльності Space tech Високі технлогії Комерція та зв’язок Кібербезпека 

Тривалість 

програми 

4 тижні 

преакселерація і 12 

тижнів акселерація 

1-й етап – 3 місяці, 

2-й етап – 9 місяців 

до 10 місяців 

стаціонарна форма і 

3 місяці заочна 

форма 

до 10 місяців 

стаціонарна форма і 

3 місяці заочна 

форма 

Характеристики 

програми 

допомога 

в удосконаленні 

англійської мови; 

підготовка пітч і 

презентації; 

менторство, 

консалтинг, 

розвиток команд, 

робота над бізнес-

стратегією; 

покрокова 

акселераційна 

програма у форматі 

самонавчання; 

менторство; 

покрокова 

акселераційна 

програма у форматі 

самонавчання; 

менторство; 

 

 
1 Wayra UK (2020). Health Hub <https://www.wayra.uk/programs/wayra-novartis-health-call> (2020, вересень, 25); 

Barclays (2020). Barclays Accelerator <https://home.barclays/who-we-are/innovation/barclays-accelerator/ 

about-the-accelerator/> (2020, вересень, 25); Plug and Play (2020). Commerce Accelerator 

<https://www.plugandplaytechcenter.com/facebook-accelerator-commerce/> (2020, вересень, 25).; Wayra UK 

(2020). NCSC Cyber Accelerator <https://www.wayra.uk/programs/ncsc-cyber-accelerator> (2020, вересень, 25). 
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Продовження табл. 2 

Назва 
акселератора 
(засновники) 

Yangel Accelerator 
(Державне космічне 
агентство України) 

Intecrator (Intecracy 
Ventures та EY) 

BeautyTech  
(L’Oréal Україна, 

Sector X Acceleration 
Hub, UNIT.City) 

Medtech  
(Фармак, Sector X 
Acceleration Hub, 

UNIT.City) 

 визначення бізнес-
моделі і перевірка 
продуктової 
гіпотези; 
доступ до AWS 
Activate – 
платформи для 
розвитку стартапів 
Amazon; 
можливість 
отримати кредит 
на суму від $ 1000 
на команду; 
менторство 

доступ до екосистеми 
Intecrator; 
обслуговування 
юридичної особи 
стартапу (юридичне 
структурування) 
бек-офіс (бухгалтерія, 
юридична, маркетингова, 
PR, HR підтримка) 
надання робочого місця 
і технічної бази; 
комунікації з потенцій-
ними інвесторами; 
доступ до пілотним 
клієнтам; 
розробка програмного 
забезпечення. 

два місця 
на команду 
в інноваційному 
парку UNIT.City; 
інвестиції; 
можливість 
запустити пілот; 
доступ 
до інфраструктури 
інноваційного парку 
UNIT.City; 
доступ 
до товариства 
випускників Sector 
X Acceleration Hub 

два місця 
на команду 
в інноваційному 
парку UNIT.City; 
інвестиції; 
можливість 
запустити пілот; 
доступ 
до інфраструктури 
інноваційного 
парку UNIT.City; 
доступ 
до товариства 
випускників Sector 
X Acceleration Hub 

Участь 
в капіталі 
стартапа 

н/д Фінансування в розмірі 
50000-100000 дол.  
(Seed раунд). 
Акселератор отримує 
контроль над юридич-
ною особою стартапу – 
контроль 50% + 1 акція, 
які за певних умов 
(досягнення цільових 
показників) можуть 
бути знижені до 70/30 
або 75/25. 

В рамках 
індустріальних 
треків Sector X 
Acceleration Hub 
не бере частки 
стартапа і не надає 
інвестиції. 
Участь 
в індустріальному 
треку платне. 

В рамках 
індустріальних 
треків Sector X 
Acceleration Hub 
не бере частки 
стартапа і не надає 
інвестиції. 
Участь 
в індустріальному 
треку платне. 

Залежно від ступеня зрілості акселераційної програми 

 Преакселерація та 
акселерація 

Преакселерація та 
акселерація 

акселерація акселерація 

Залежно від стратегічних цілей 

 in-sourcing fast-profit in-sourcing in-sourcing 

Залежно від ключового фокуса 

 націлений 
на інтеграцію 
технологій і 
бізнес-моделей 

націлений 
на отримання 
фінансового  
результату 

націлений 
на інтеграцію 
технологій і бізнес-
моделей 

націлений 
на інтеграцію 
технологій і 
бізнес-моделей 

Залежно від статусу учасників акселератора 

 in-house powered by consortium consortium 

Залежно від сфери діяльності 

 прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

прихильники 
«розфокусування» 

прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

прихильники 
галузевої 
спеціалізації 

Джерело: сформовано авторами на основі1 

 
1 Yangel Big Bang (2020). Yangel Accelerator <https://yangelspace.tech/#rec199373102> (2020, вересень, 25);  

AIN (2020). Intecrator < https://ain.ua/2019/09/24/v-ukraine-zapustilsya-akselerator-intecrator/> (2020, вересень, 25); 

L’Oréal (2020). BeautyTech <https://www.loreal.ua/ru/media/novini/loreal-ukraina-i-sector-x-anonsiruyut-zapusk-

industrialnogo-treka-beautytech-dlya-podderzhki-startapov-v-innovacionnom-parke-unitcity-6568.htm> (2020, вересень, 25); 

Sector X (2020). Medtech <https://ua.sectorx.city/page9857294.html#rec169108423> (2020, вересень, 25). 
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В Україні поширена практика комбінування преакселераційної та акселераційної 

організаційних форм в рамках єдиної корпоративної акселераційної програми. Це пов’язано 

з бажанням компаній знайти інноваційні рішення ще на стадії ідей та їх готовністю надати навчання 

і підтримку командам стартапів, які, маючи гарну технічну підготовку, відчувають нестачу бізнес-

навичок. 

Важливо відзначити, що спроба класифікації існуючих корпоративних інкубаторів та 

акселераторів ґрунтується на доступних відкритих джерелах, які не надають всю необхідну 

інформацію для розуміння всіх аспектів взаємодії партнерів акселераційної програми та стартапів. 

Майбутні дослідження будуть спрямовані на отримання емпіричних даних про дизайн корпоративних 

інкубаторів та акселераторів в Україні, що дозволить сформувати власну класифікацію та 

рекомендації щодо найбільш успішних практик їх організації. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Міжнародний досвід організації та 

функціонування корпоративних інкубаторів та акселераторів свідчить, що метою відкриття 

акселераційних програм є не тільки підтримка нових бізнес-стартапів, але і розвиток корпоративного 

підприємництва. Залучення до діяльності корпоративних інкубаторів та акселераторів персоналу 

компанії, менеджерів функціональних і лінійних підрозділів, кадрового резерву в якості 

безпосередніх учасників (стартаперів), експертів та консультантів стартапів, які перебувають 

на інкубації або акселерації, формує і розвиває культуру інновацій та підприємництва, готовність 

співробітників компанії бути підприємцями і шукати нові можливості для реалізації власного 

потенціалу, експериментувати і приймати зважений ризик. Співробітники компанії отримують 

необхідний досвід та формують необхідні компетенції для більш активної підприємницької поведінки 

в ході виконання своїх прямих функціональних обов’язків або впровадження підприємницького 

стилю управління діяльністю своїх підрозділів. 
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Statement of the problem. The key factor determining the development and implementation 

of innovations are people, and in particular, their established interaction with each other. Cooperation of all 

participants of the innovation process is necessary because it forms a synergistic effect and growth of 

competitive advantages of both individual participants, their groups, and all innovative territorial formation. 

Similar synergy also accompanies the processes of production and economic activity greening: in the best 

ecological environment the quality of the population life increases, and accordingly grow their needs for the 

benefits generated by the production subsystem. Accordingly, there is a need to form and ensure the effective 

functioning of the entrepreneurial ecosystem, its innovative development. Assessment of such efficiency and 

innovation became the central element of the research. The object of research is entrepreneurial ecosystems 

of the developed countries of the world (on the example of the USA) as a scientific and practical basis for 

assessing the potential of Ukraine in creating their own entrepreneurial ecosystems (hereinafter EE). The 

subject of research is factors, models and processes of appearance and development of an entrepreneurial 

ecosystem. The author made an attempt to develop the fundamentals of methodological provisions for the 

assessment of entrepreneurial ecosystems using elements of EE concept developed by the author, consisting 

in the analysis of ecosystems, as well as the factors of EE emergence and development, which allows 

participants of the innovation process and its stakeholders to determine the attractiveness of the region for 

innovation and investment in its development, particularly in Ukraine. 

Analysis of recent research and publications. Such foreign researchers as Bresky S., Carlson B., 

Lundwal B.A., Malerba F., Metkalf S., Stankevich R., Freeman K., Yakovleeva A. as well as domestic 

scientists – Yu.Bazhal, O.Humennna, O.Knut, O.Krasovskaya, S.Krechko, O.Kolomiets, O.Kurchenko, 

O.Marchenko, L.Fedulova, O.Yaremchuk devoted their research to methodological bases of national 

innovation systems. Prerequisites for the development of such ideas already existed and were illustrated 

in the works of M.Kolosovsky and A.Marshall, who investigated the principles of work, including 

environmental, agglomeration of companies within the regions; the development of the cluster concept 

itself is reflected in the papers of M.Porter, and then divided into studying the reasons for the formation 

of corresponding clusters (M.Weber, S.Cohen, P.Savitsky), as well as problems of internal factors of these 

clusters development (S.Valenta, A.Granberg, P.Krugman, S.Rosenfeld, M.Enright, etc.). However, within 

the framework of the theory of innovative ecosystems, the macro-level of innovation process organization 
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with a focus on the state as a decision person is mainly considered. In this regard, there was a need 

to analyse the “horizontal” cut of such a system, the elements of which were separate companies 

and organizations. 

The article is aimed at developing the foundations of methodological provisions for assessing 

the existing entrepreneurial ecosystems and determining the potential of Ukraine, taking into account 

the factors of development of EE. 

The statement of the main material.The entrepreneurial ecosystem is seen by us as an integral part 

of functioning not only of an individual entity but also, basically, their synergistic associations. The main 

examples of such associations are specialized clusters that have been operating on the market for a long time, 

in particular Silicon Valley. In the analysis of existing Silicon Valley studies, a set of factors (conditions) 

contributing to the emergence of EE in the region was identified and systematized. With the help 

of the identified conditions, it is possible to estimate the degree of their presence in other regions of the world, 

which can serve as a reference point for different stakeholders to assess EE regions: to determine whether 

these conditions exist or they only need to be created (Table 1). 

Table 1 

Main and additional conditions for the occurrence of EE 

Main Additional 

The presence of the venture industry and main participants 

of the ecosystem (universities, venture capitalists and highly 

qualified labor force) 

Cultural aspects: 

– cultural and national diversity; 

– the opportunity to spend leisure time  

in an interesting way; 

– a liberal way of life; 

– availability of communities 

The presence of a critical mass of talented people Geographical position 

Availability of market demand (demand) Climatic conditions 

Legislation and taxation system favorable  

for the business development 

The presence of large corporations 

Presence of success stories (success stories) High authority of the region 

Cultural aspects: 

– a favorable business environment 

– calm attitude to failures 

– high status of technical specialists 

Freedom of entrepreneur’s action in a combination  

with limited financial support from the state 

Availability of small business support programs Region’s independent implementation of product 

expertise functions  Availability of infrastructure (material and human ones) 

System of material incentives for the employees 

time factor 

The proximity of the investor and the object for investments 

Concentration on the region’s advantages 

Source: Developed by Author on the basis of1 

 

To analyse the maturity of regions, we suggest applying the elements of hierarchies analysis methods, 

namely those that consist in the selecting and evaluating the importance of certain criteria, which most affect 

the results of the analysis and also the calculation of the integral indicator with the subsequent ranking of the 

obtained ratings. To do this, it is also necessary to apply the elements of expert assessments method, in 

particular, in establishing the weights (significance, weight coefficients) of the allocated factors (conditions) 

influencing the formation of EE. These coefficients will serve as an element of the methodology for 

determining the rating among the studied regions and clusters. To conduct the assessment, we suggest 

distinguishing the following quantitative and qualitative factors: the volume of venture capital in the region, 

 
1 Яковлева, А. Ю. (2012). Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем: 

диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук. Москва: Национальный 

исследовательский ун-т "Высшая школа экономики". 
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the aggregate number of operating companies within the cluster (region), the range of their activities, that is, 

the coefficient of diversity. The weight criteria of these factors according to the widespread assessment 

(on the basis of expert opinions) are:  

– volume of venture financing – 0.521; 

– number of cases (aggregated) on the date – 0.38; 

– coefficient of diversity – 0,0991 

Having determined the main and additional conditions for the emergence of an entrepreneurial 

ecosystem, specifying their qualitative and quantitative characteristics and having established their weight 

coefficients, we can formulate an integral assessment of regions in the context of the prospects for innovative 

development of entrepreneurial ecosystems (Table.2). 

Table 2 

Calculation of the regions ranking for each indicator  

Municipal Statistical Areas (MSA) 
Venture capital 

(52.1%) 

Number  

of companies 

aggregated  

as of the date 38.8% 

Ratio 

of diversity -

9,9% 

Integral 

assessment 

of regions 

San Francisco-Oakland-Fremont, CA 0.273413 0.390538 0.025186 0.689137 

New York-Northern New Jersey-Long 

Island, NY-NJ-PA 
0.14271 0.129568 0.039624 0.311902 

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 0.11012 0.11578 0.034216 0.260116 

Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 0.119383 0.10359 0.041459 0.264432 

Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, 

CA 
0.082333 0.083174 0.035611 0.201118 

Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 0.03259 0.02175 0.053903 0.108244 

San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 0.028473 0.02165 0.047313 0.097437 

Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI 0.027787 0.020487 0.048793 0.097068 

Washington-Arlington-Alexandria, DC-

VA-MD-WV 
0.031904 0.017148 0.06693 0.115982 

Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 0.019897 0.015516 0.046131 0.081545 

Austin-Round Rock, TX 0.026758 0.013733 0.070093 0.110585 

Denver-Aurora, CO 0.014065 0.010027 0.050464 0.074556 

Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-

NJ-DE-MD 
0.031904 0.009583 0.119773 0.16126 

Baltimore-Towson, MD 0.012693 0.00826 0.055281 0.076234 

Provo-Orem, UT 0.007204 0.008254 0.0314 0.046858 

Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA 0.005832 0.008157 0.025722 0.03971 

Minneapolis-St. Paul-Bloomington, 

MN-WI 
0.009605 0.006853 0.050421 0.06688 

Miami-Fort Lauderdale-Pompano 

Beach, FL 
0.008919 0.005587 0.057431 0.071937 

Durham, NC 0.007204 0.005243 0.04943 0.061877 

Salt Lake City, UT 0.007204 0.0051 0.050819 0.063123 

Source: Developed by Author on the basis of2 

 

The obtained results of the rating generally correspond to the popularity of municipal statistical areas, 

which is designated by investors. Based on the example of Silicon Valley, the analysis of main regions 

of Ukraine rating among the investment climate and innovation activity was carried out (Table. 3). 

 
1 Ibid. 
2 Compiled by the author on the basis of data from National Venture Capital Association. (2020). Homepage 

<https://nvca.org/> (2020, July, 01). 
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For the purposes of the analysis, the most economically developed and investment-attractive regions 

of Ukraine that can become cluster-forming regions have been chosen according to investors’ estimates.  

 

Table 3 

The results of the integral assessment  

Regions 
Venture capital 

(52.1%) 

Number 

of companies 

aggregated as 

of the date 

38.8% 

Ratio of diversity -

9,9% 

Integral 

assessment of 

regions 

Ranking 

Kyiv region 0.598454 0.000875 0.197265 0.796594 1 

Kharkiv region 0.141403 0.000513 0.250199 0.392115 3 

Lviv region 0.105624 0.000229 0.260909 0.366762 4 

Dnipro region 0.154518 0.002642 0.291627 0.448787 2 

Source: Developed by Author on the basis of 1 

 

Based on the results of the indicators analysis and ranking of the integral index, it has been 

determined that Kyiv and Dnipro regions are the most promising for creating an entrepreneurial ecosystem. 

However, the above list of factors of an entrepreneurial ecosystem formation is not exhaustive, and even 

the indicators chosen for analysis are subject to constant influence of the external environment.  

Accordingly, we can distinguish and systematize the problems for the creation of entrepreneurial 

ecosystems in Ukraine (Table 4). 

Table 4 

Ukraine’s problems in the creation of EE 

At the level of power At the level of science 

– Lack of a favorable climate for innovation 

– Lack of innovative development programs 

– Lack of effective management system 

in the field of innovation 

Non-competitiveness of Ukrainian science 

Problems with the commercialization of scientific research 

and development results  

Psychological barriers in involving the universities 

into innovation activity 

At the business level At the level of infrastructure 

Unwillingness to invest in innovation 

Lack of developed business environment 

Weakness of creative business culture among 

young people 

Lack of an effective funding system 

Absence of an extensive network of business incubators 

Lack of economic incentives for distribution of clusters 

Source: Developed by Author on the basis of2 

 

As noted by L. Fedulova: “For the regions of Ukraine, this should be a strategic direction of integration 

with the EU countries, which have practical experience in implementing regional policy based 

on the application of concepts of open innovation and regional innovation ecosystems”3. Agreeing with 

the above statement and supplementing it, it is worth noting that it is the creation of entrepreneurial 

ecosystems that can become a skeleton that will be the basis of not just industrial or investment clustering 

 
1 Державна служба статистики (2020). R&D costs are equated with venture capital investment 

<https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_reg/kp_reg_u/kp_reg_u_2015.htm> (2020, July, 01); Державна 

служба статистики (2020). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/> (2020, Липень, 01); Клиновий, Д. В., 

Пепа, Т. В. (2006). Розміщенняпродуктивних сил та регіональнаекономікаУкраїни. Київ: Центр навчальної 

літератури. 728 с. 
2 Сімпсон, О. (2016). Екосистемаінновацій, проблеми та перспективи в України. Slideshare.Net 

<https://www.slideshare.net/Comedianua/ss-69317234/1>(2020, липень, 01). 
3 Федулова, Л. I. (2015). Концептуальні засади формування інноваційної екосистеми регіону. 

Інноваційнаекономіка, 4, 153-158. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_25.> (2020, липень, 01). 
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of business, but that of eco-conscious management aimed at the prospects and innovativeness 

of development. To stimulate scientific, technical and innovation one should combine government regulation 

with respect to the interests of private business and the widespread use of market leverage redistribution 

of capital in priority areas and industries, as well as promoting positive structural changes in the economy 

and growth of social and private effects from the introduction of innovations1. 

The process of building a cluster of eco-oriented enterprises covers not only direct producers 

of products, but also a whole complex of elements of the relevant infrastructure: social investors, 

intermediaries, educational institutions, business incubators, business associations, consortiums and holdings, 

trading network, research and innovation institutions, state supervision and support bodies, media, and of 

course, the community of a certain territory. The main outstanding feature of the cluster is territorial integrity, 

that is why entrepreneurial ecosystems in this sense should be created in a favourable external environment, 

with the support of local self-government bodies and the population. Nowadays, the basis for the formation 

of entrepreneurial ecosystems in Ukraine are public formations and institutions of social orientation. They 

are the main initiators and accelerators of eco-programs in entrepreneurship. Their functioning is supported 

by so-called donors: investors, which mainly include financial institutions and government and 

intergovernmental funds that can provide irrevocable financial assistance, specialized grants or funds in the 

form of payback investment.  

Nowadays, interest in eco-oriented business is constantly growing and goes beyond the responsibility 

of the state. Programs of modern philanthropists in business development usually have an eco-component. 

Financial support for entrepreneurial ecosystems is mainly due to the implementation of technical assistance 

projects with the support of international donor organizations, but there are investment funds, venture 

philanthropists, private funds and regional state funds that contribute to the development of eco-oriented 

business. At the same time, very often financial support for environmental programs is formal or even 

declarative: assistance or investment is provided only in the form of starting capital or intangible form 

(information support, advertising, PR), and in the future the entrepreneur remains with his vision of the 

business itself. Loans for business development, especially for eco-technologies, remain inaccessible, there 

are no tax incentives and other ways to stimulate the development of entrepreneurial ecosystems. However, 

in some regions of Ukraine, in particular Chernivtsi, Rivne and Transcarpathian, local governments maximize 

their efforts to ensure a favourable environment for entrepreneurial ecosystems. Accordingly, the process of 

their formation depends entirely on the assessment of the state not only of the company’s own potential, but 

also of the external environment.  

Thus, we can formulate a schematic process of assessing regions in terms of establishing the prospects 

for the formation of an entrepreneurial ecosystem (Fig.1).  

The suggested scheme reflects the stages and a set of sequential actions aimed at making a decision on 

the support or refusal towards EE. The first stage is to assess the maturity of the actual conditions for the 

emergence and development of EE, the level of which is determined by expert means. Basing on the expert 

assessment of conditions, the conditions matrix is formed, on the basis of which, the conclusion is made about 

the level of EE maturity. It should also be noted that from the existing conditions, for “from scratch” regions2 

it is necessary to determine first whether there are “basic conditions of the 1st level” in the region, i.e. whether 

there are “universities”, “venture capitalists” and “demand” in the region. At the second stage. 

The quantitative assessment of maturity consists of three stages: 

– analysing the trend of the changes in the characteristic indicator, which is an indicator of the 

region’s degree of diversity and potential; calculation of the integral indicator; – diagnostics of maturity.  

The third stage is the decision-making process, from which it is concluded whether it makes sense to 

carry out a further assessment procedure or further study of the region is rejected (decay and stagnation).  

At the fourth stage , an assessment of the period necessary for the studied region to achieve the target 

level of EE development according to its diversity coefficient is carried out.  

The last, fifth stage, includes the decision-making process when the conclusion is made about the 

prospects of the region from the standpoint of development of innovation activity in it and the decision on its 

support is taken or rejected. 

 
1 Гаджієв, Б. Р., Прогулова, Т. Б., Гібіна, Е. Ю. (2010). Зростаючі мережі з комбінованими механізмами росту. 

Swsys.Ru <http://swsys.ru/index.php?page=article&id=2572> (2020, липень, 01). 
2 “with history” – where there is an opportunity to create an entrepreneurial ecosystem; “from scratch” – where there 

are no valid entrepreneurial ecosystems, but there are some opportunities to create them. 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 6 2020 

21 

 

 
Fig. 1. Stages of regions assessments 

Source: Developed by Author on the basis of 1 

 

The process of entrepreneurial ecosystems formation faces many difficulties that business is not 

able to directly influence. Among such obstacles is the low level of the information environment 

development, limited knowledge of eco-oriented enterprises about each other, lack of targeted 

communication and interaction between stakeholders. Therefore, local self-government bodies at the 

cluster level should create appropriate platforms: co-working, regular thematic seminars and conferences 

that can ensure effective exchange of experience between enterprises, dissemination of advanced 

technologies, place and way of expression of public opinion, become a platform for finding investors 

and creating investment eco projects, etc.  

The main feature of entrepreneurial ecosystems is that in it the greening of business processes shifts 

the main goal of conducting economic activity – profit, that is, it becomes the main, equal, and not 

the accompanying one. 

Conclusion. Formed classified factors (conditions) that contribute to the emergence and development 

of EE in the region, represent an assessment of the attractiveness and potential of the region. With the use 

of hierarchies elements analysis, an integral assessment of each studied region was calculated on the basis 

of a number of criteria (taking into account the coefficient of the diversity of companies’ activities ) and 

further ranking of estimates. Combination of tools for assessing the stage of EE maturity and identifying 

the factors of EE development create prerequisites for developing the set of actions aimed at creating 

favourable conditions for innovation activities and ensuring the dynamics of EE development.  

 
1 Яковлева, А. Ю. (2012). Факторы и модели формирования и развития инновационных экосистем: 

диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук. Москва: Национальный 

исследовательский ун-т "Высшая школа экономики". 
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development of the agricultural sector based on domestic research, and increase the efficiency of 
innovation infrastructure, based on the institutional base of agricultural science and economic 
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Постановка проблеми. За період 2005-2018 рр. виробництво основних сільськогосподарських 

культур в усіх категоріях господарств значно збільшилося1 (в середньому у 1,5 рази)2, крім цукрових 

буряків3. У цей період спостерігається тенденція до збільшення внесення мінеральних добрив на 1 га 

удобреної площі та посівної площі відповідно в 1,9 та 3,8 рази4. Також у 2010-2018 рр. збільшилася 

площа вапнування та гіпсування ґрунтів відповідно в 2,1 та 8,7 рази та кількість внесеного вапняного 

борошна та інших вапняних матеріалів і гіпсу та інших гіпсовмісних порід в 1,3 та 5,8 рази відповідно. 

Збільшилися площі сільськогосподарських культур, оброблених пестицидами, у 2018 р. на 46,8% 

порівняно з 2010 роком5. За цей же період у сільськогосподарських підприємствах відбулося 

збільшення таких видів техніки, як машин для захисту сільськогосподарських культур (40,0%), машин 

і механізмів для приготування кормів (33,3%), техніки для після урожайних робіт (16,7%), розкидачів 

гною і добрив (15,8%), машин і пристроїв для поливу (в 2,2 рази). І ця техніка в основному іноземного 

виробництва, як і технології що використовуються для аграрного виробництва. 

Капітальні інвестиції в основні галузі економіки АПК – сільське, лісове та рибне господарство 

та надання пов’язаних з ними послуг за період 2010-2018 роки збільшилося в 5,7 рази. В той же час 

 
1 Жук, І. М. (ред.) (2016). Статистичний щорічник України за 2015 рік. Київ, 574. 
2 Вернер, І. Є. (ред.) (2018). Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ, 540. 
3 Вернер, І. Є. (ред.) (2019). Статистичний щорічник України за 2018 рік. Житомир, 481. 
4 Статистичний збірник (2019). Сільське господарство України 2018. Київ, 235. 
5 Статистичний збірник (2019). Довкілля України за 2018 рік. Київ, 214. 
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у період 2010-2019 рр. кількість ліцензійних договорів та угод про використання об’єктів права 

інтелектуальної власності аграрної науки , в тому числі аграрної економіки на прикладі НААН, 

зменшилася в 8,9 рази, а отриманих коштів – у 3,5 рази1. Це свідчить про певну долю деградації 

зв’язків аграрної науки та аграрного виробництва і використання останніми переважно іноземних 

високотехнологічних розробок, нерідко сумнівної якості. Адже у країнах з менш розвиненою 

економікою – інновації часто підміняються технічними імітаціями, коли фірми впроваджують 

відпрацьовані продукти та процеси, адаптуючи їх до місцевих умов 2. Це підтверджує дослідження 

ситуації у високотехнологічному секторі АПК, проведені на основі розробленого інтегрального 

методу оцінки стану і тенденцій розвитку аграрної економіки за індикаторами інноваційності 

модельних інституціональних груп, впливають на науково-технічний прогрес в АПК.  

Окреслений стан справ вказує на необхідність адаптації існуючої системи інституцій 

інноваційного розвитку аграрної галузі економіки до умов та вимог сучасного глобалізованого 

постіндустріального ринку, на якому відбувається конкуренція перш за все у сфері високих 

технологій та першості їх застосування у всіх сферах суспільного життя, в тому числі виробництва 

конкурентоспроможної аграрної продукції і продовольства. 

Така адаптація може проходити у кілька етапів, де на першому з них мають визначатися шляхи 

вирішення проблем, що накопичилися у сфері інноваційної діяльності аграрного сектору економіки, 

на другому повинно відбутися формування ефективної інституціональної моделі та програмної 

стратегії інноваційного розвитку із внесенням змін у законодавство та дії уряду щодо реалізації 

моделі, і на третьому – адаптований до конкурентних умов наукоємного ринку інституційний 

механізм інноваційного розвитку аграрної сфери економіки з врахуванням вимог міжнародної 

інтеграції із застосуванням іноземного досвіду підтримки розвитку пріоритетних галузей в форматі 

технологічних платформ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цілим рядом науковців, серед найбільш ґрунтовні 

дослідження даного питання проводили Вітвицька О.Д.3 , Володін С.А.4, Волощук К.Б.5, Дацій О.І.6, 

Саковська О.О., Шпикуляк О.Г.7. У них наголошувалося на необхідності створення та забезпечення 

функціонування дієвої інноваційної інфраструктури, в тому числі і інституцій інноваційного розвитку 

аграрної сфери економіки. Особливо у цьому контексті важливими є праці Володіна С.А., який заклав 

основи та вніс значний вклад у розвиток теоретичний основ та практики реалізації інноваційної 

інфраструктури АПК на базі та за участю вітчизняної аграрної науки. 

У середовищі зарубіжних дослідників слід виокремити працю Тоузарда Дж.-М., Темпле Л., 

Фауре Дж. та Тріомфе Б. щодо загального огляду наукових напрацювань у сфері інноваційної системи 

аграрного і продуктового секторів економіки8, що закладає основи для подальших досліджень 

у цьому напрямку. Серед інших дослідників, які вагомо торкалися, протягом останніх років, даного 

питання варто виділити: Ван Меирло Б, Вулзіуса К., Гілсінга МГоетза Р., Джакуб Е., Инаатуа Х., 

Клерха Л., Компагноні А., Лабарза П., Ланкхузеин Р., Леувіса С. ін. 

 
1 Президія НАН України (2020). Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік. 

Київ: Аграрна наука, 572. 
2 Acemoğlu, D., Aghionand, P., Zilibotti, F. (2006). DistancetoFrontier, Selection, and Economic Growth, Journal 

of the European Economic Association, 4, 37-74 
3 Витвицька, О. Д. (2018). Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектору економіки України. Вісник 

Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК, 25, 40-43. 
4 Володін, С. А., (2017). Методичні засади фастплант-технологій швидкого виробництва нішевих культур, 

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 3, 4, 43-56 <http://are-journal.com> 

(2019, липень, 14). 
5 Волощук, К. Б., Лісевич, Н. А. (2019). Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва 

продукції тваринництва агропромисловими підприємствами. Інноваційна економіка, 3-4, 12-17. 
6 Дацій, О. І. (2019). Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному 

етапі глобального розвитку. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління, 30 (69), 78-83. 
7 Shpykuliak, O. Sakovska, O. (2019). Agricultural cooperation as an innovation for rural development. Baltic Journal 

of Economic Studies, 6, 3, 183-189. 
8 Touzard, J-M., Temple, L., Faure, G., Triomphe, B. (2015). Innovation system and knowledge communities 

in the agriculture and agrifood sector: a literature review, Journal of Innovation Economics & Management, 17, 117-142 

<https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2015-2-page-117.htm> (2019, травень, 11). 
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Проте на даний час проблеми формування цілісного інституціонального механізму системного 

забезпечення інноваційного розвитку економіки АПК, створення теоретичних засад і практичного 

інструментарію забезпечення ефективної взаємодії науки і виробництва у сфері інновацій 

за допомогою інституцій інноваційного розвитку залишається актуальною і потребує обґрунтування 

і механізмів реалізації на основі тенденцій міжнародної інтеграції і сучасних підходів щодо побудови 

регульованого аграрного ринку економіки. 

Мета статті полягає у аналізі чинного стану інституційного забезпечення інноваційного 

розвитку АПК та створенні на його основі інституціонального механізму технологічної платформи 

забезпечення інноваційного розвитку економіки АПК з урахуванням процесів міжнародної інтеграції 

України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрна сфера економіки України не зважаючи 

на її доволі стрімкий розвиток протягом останнього періоду має значну сукупність проблем та 

диспропорції у її розвитку. Як цілком слушно з цього питання зазначають Клерх Л., Джакуб Е. та 

Лабарз П.1, що сучасний етап розвитку аграрного сектору у світі супроводжується загостренням низки 

соціально-економічних проблем, які потребують як застосування новітніх технологій, так і 

інноваційних підходів до розвитку сільськогосподарського виробництва, особливо у аспекті 

збереження навколишнього середовища. 

З позиції зарубіжних дослідників, інновації у агарному секторі економіки розглядаються 

в контексті коеволюційного процесу, тобто в поєднанні технологічних, соціальних, економічних та 

інституційних змін, передумовами яких є виробництво та обмін, а також таких чинників, як галузева 

політика, законодавство, інфраструктура, рівень фінансування і тенденції  на ринку 

сільськогосподарських інновацій 2. Проте на даний час в Україні досить слабкі дієві механізми для 

забезпеченні саме інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, а його інноваційна 

складова реалізується переважно за рахунок технологічних компанії, які саме і займаються 

впровадженням інновацій у АПК за жорсткими правилами конкуренції і з врахуванням власних 

бізнес-інтересів.  

Це вказує на збої інноваційної системи, до яких належить: недостатньо розвинута 

інфраструктура, недосконала правова база, або її відсутність, що ускладнює поширення інновацій, 

несприятлива структура ринку та недостатність можливостей3. Також варто зазначити, що 

інноваційна структура АПК в Україні є функціонально неповною, недостатньо розвинутою. Вона 

не охоплює усі ланки інноваційного процесу4. Зокрема це проявляється і у питаннях органічного 

землеробства де на прикладі дослідження Улько Є. можна, стверджувати про незначний обсяг 

інновацій у органічну аграрну галузь5, які і вцілому по агарному сектору економіки, у порівнянні 

із рядом інших країн6. 

З огляду на це, у науковому співтоваристві досягнуто рідкісної згоди з приводу необхідності і 

спрямованості суттєвого корегування вектора суспільних трансформацій в державах з перехідною 

 
1 Klerkx, L., Jakkub, E., Labarthe, P. (2019). A review of social science on digital agriculture, smart farming and 

agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda. NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences, 90-91, 

1-16. 
2 Klerkx, L., Van Mierlo, B. and Leeuwis, C. (2012), Evolution of systems approaches to agricultural innovation: 

concepts, analysis and interventions. Farming Systems Research into the 21st century: The new dynamic, 457-483 

<http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4503-2_20>. (2020, вересень, 18). 
3 Woolthuis, K., Lankhuizen, R., Gilsing, M. (2005), A system failure framework for innovation policy design. 

Technovation, 25, 609-619 <http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2003.11.002> (2020, квітень, 01). 
4 Chemerys, V., Dushka, V., Maksym, V. (2017), Development of innovation infrastructure of agricultural production 

Lviv area. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 3, 2, 145-158 <www.are-journal.com>. 

(2020, вересень, 18). 
5 Ulko, Ye. (2019), Evaluation of economic efficiency of innovations in organic agriculture. Agricultural and Resource 

Economics: International Scientific E-Journal, 5, 3, 118-140 <http://are-journal.com>. (2020, вересень, 18). 
6 Popa, I. D., Dabija, D.-C. (2019). Developing the Romanian Organic Market: A Producer’s Perspective. Sustainability, 

11, 2. 467. <https://doi.org/10.3390/su11020467> (2019, березень, 05); Ma, W., Abdulai, A., Goetz, R. (2018). 

Agricultural Cooperatives and Investment in Organic Soil Amendments and Chemical Fertilizer in China. American 

Journal of Agricultural Economics, 100, 2. 502-520. <https://doi.org/10.1093/ajae/aax079> (2019, вересень, 21); 

Shamsi, K. B. A., Compagnoni, A., Timpanaro, G., Cosentino, S. L., Guarnaccia, P. A (2018), Sustainable Organic 

Production Model for «Food Sovereignty» in the United Arab Emirates and Sicily-Italy. Sustainability, 10,. 3, 620. 

<https://doi.org/10.3390/su10030620> (2020, лютий, 16). 
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економікою. В концентрованій формі, як зазначає Ю. М. Сафонов1, його висловив корифей сучасного 

інституціоналізму Д. Норт, який зазначив, що тільки зараз в колишніх соціалістичних країнах стали 

розуміти, що саме базова інституційна система цих країн є причиною поганого функціонування 

економіки, і тому намагаються взятися за завдання перебудови інституційної системи з метою 

створення стимулів, які, в свою чергу, повинні примусити організації вступити на шлях росту 

продуктивності. Відповідно інституційна структура у аграрному секторі економіки, у тому числі 

у його інноваційному забезпеченні, має бути побудована таким чином, щоб сприяти ефективному 

розвитку і розкривати якомога повніше його економічний потенціал. 

При цьому, слід враховувати і міжнародну інтеграцію, в умовах якої Україна має йти «в ногу» 

з передовими країнами у аграрній сфері економіки,в тому числі у питаннях впровадження інновацій 

у АПК. І у цьому аспекті на перший план виступають питання створення відповідної інституційної 

структури, яка б забезпечувала зв’язок між науковим середовищем (науковими організаціями і 

окремими науковцями) та виробниками сільськогосподарської продукції з метою впровадження 

наукових новацій у сільськогосподарське виробництво на ринкових засадах. 

Стосовно таких інституцій Н. Білецька2 зазначає, що на даний момент маємо певний 

український парадокс “інституції та механізми сформовані, але вони недієздатні та неефективні”. 

У зв’язку з цим існуюча інституціональна система може вважатися кризовою, а інституції 

регулювання ринку – ситуативно-ефективними або неефективним.  

Це підтверджують результати комплексного аналізу тенденцій розвитку економіки АПК та 

інтегральної оцінки показників розвитку за інноваційно-інституціональними індикаторами. На рис.1 

представлено динаміку зміни валових показників АПК із 2005 (2010) – 2018 рр. Валові показники 

(табл.1), наведені в статистичному довіднику, мають тенденцію росту, особливо в секторі 

рослинницької продукції (на 40% за 8 років). На графіку видно різке зростання експорту 

сільгосппродукції (в 5,7 рази). 

Таблиця 1  

Валові показники АПК 

Показники 
Одиниці 

виміру 
2005 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Продукція сільського 

господарства 
млн. грн. 179605,8 194886,5 239467,3 254640,5 249157,0 269408,1 

продукція 

рослинництва 
млн. грн. 114479,9 124554,1 168439,0 185052,1 179474,6 198658,1 

продукція 

тваринництва 
млн. грн. 65125,9 70332,4 71028,3 69588,4 69682,4 70750,0 

Експорту 

сільськогосподарської 

продукції 

млн. грн. Н/Д 37980,8 202283,3 230583,6 241531,7 252937,1 

Імпорт 

сільськогосподарської 

продукції 

млн. грн. Н/Д 22446,4 38966,6 49686 55216,8 66805,8 

 од. Н/Д Н/Д 1072945 1121347 1185071 1235024 

Джерело: розроблено автором. 

 
1Сафонов, Ю. М. (2013). Інституціоналізм в умовах трансформації АПК. Ефективна економіка, 4. 

<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1994> (2020, червень, 03). 
2 Білецька, Н. (2010). Інституційні аспекти розвитку аграрного сектора України. Вісник Львівського університету. 

Серія економіка, 43, 64-69. 
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Рис. 1. Динаміка валових показників АПК (млн.грн.) 

Джерело: розроблено автором. 

 

Інтегральна оцінка інноваційно-інституціональних індикаторів наведених факторів розвитку 

показує суперечливі тенденції. З одного боку спостерігається ріст валових показників, різке 

збільшення експорту, валютні надходження АПК досягають 40 % від загального експорту України. 

З іншого боку, аналіз тенденцій показує, що основний ріст забезпечують агрохолдинги 

за рахунок розширення виробництва маржинальних (біржових) культур на експорт – кукурудзи, 

соняшнику (олії), ріпаку, сої, фуражної пшениці та інших. Застосовуються індустріальні техніко-

технологічні рішення, імпорт енергонасиченої техніки і відповідного знаряддя зріс у 2018 р. 

порівняно із 2015 р. на 22,66 млн. грн., або у 1,83 рази. Стабільно зростає імпорт селекційно-

технологічних ресурсів, у першу чергу в рослинництві. Саме ці напрямки забезпечують динаміку 

зростання економічних показників із використанням досягнень світової науки і технологій. 

Разом з тим інституціональний аналіз показує загрозливі тенденції, які гальмують сталий 

розвиток економіки АПК на інноваційній основі. Ріст загальної кількості сільськогосподарських 

підприємств на 15,1 % за три роки свідчять про їх подрібнення. Приріст виробництва продукції 

сільського господарства, за статистичними даними, в сільгосппідприємстві збільшився за 12 років 

вдвічі, а в господарствах населення практично не змінився. В складі підприємств випереджаючий 

розвиток демонструють агрохолдинг. Посівні площі агрохолдингів тільки у 2008 р. порівняно 

із 2017 р. збільшилися із 10 до 13% і склали 3,49 млн. га. При незмінності посівних плащ фермерських 

господарств і господарств населення спостерігається зменшення посівних площ середньотоварних 

господарств ( на 3%). Таким чином, щорічно розширюються площі під бізнесовими культурами, при 

цьому збільшується частка економічно вигідних технологій, які не завжди враховують екологічні і 

соціальні наслідки їх застосування. 

Соціально відповідальний середній клас товаровиробників і дрібнотоварні виробники 

сільгосппродукції втрачають свою роль у виробництві продукції АПК, розвитку сільських територій. 

На порядку денному також постає питання щодо наслідків запровадження ринку землі 

сільськогосподарського значення. 

Обґрунтування та супровід інноваційного розвитку агропромислової галузі економіки має 

забезпечувати аграрна наука. Але показники розвитку аграрної науки говорять зворотне. Тільки 

на прикладі мережі академічної аграрної науки обсяг бюджетного фінансування за 10 років 

зменшився на 30% (2010-2019 рр.) при незмінній кількості наукових установ. Це призвело 

до зменшення загальної чисельності працівників наукових установ вдвічі: з 12 397 у 2011 році до 6302 

у 2020 році. Кількість дисертацій скоротилася: кандидатських 158 у 2010 р. до 83 у 2019р., 

докторських із 33 до 26; кількість аспірантів – із 917 до 510. Такі ж тенденції спостерігаються 

по інших показниках. Тобто, позитивної тенденції росту показників АПК досягаються далеко 

не за рахунок інновацій аграрної науки, яку держава поставила на межу виживання, а 

не на конкурентно вигідні позиції на ринку агротехнологій. 
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Аналіз інноваційної інфраструктури в Україні загалом та її аграрного сектору економіки 
зокрема доводить її неспроможність забезпечувати сталий розвиток АПК на основі проривних і 
підтримуваючих інновацій. Наукові, технологічні, індустріальні парки, бізнес-інкубатори і 
інноваційно-консалтингові центри, кластери із виробництва інноваційної продукції мають настільки 
незначний вплив на економічні та технологічні процеси, що відсутні в будь-яких довідниках 
державної і ринкової статистики. Головними впроваджувачами технічних і технологічних рішень 
у індустріальні виробничі сегменти і ринкові відносини є дилерські компанії – агенти іноземних 
постачальників та їх українських дочерніх центрів. Це не погано, якщо держава веде збалансовану 
аграрну інноваційну політику із раціональними економіко-правовими важелями регулювання 
ринкових відносин у високотехнологічній сфері АПК, стимулювання інтеграцій основних гравців 
із забезпечення виробництва і реалізацій високоякісної продукції на основі інновацій. Аналіз стану 
розвитку показує, що цей інструмент в АПК України працює дуже слабко. 

Тому формування дієвої інституційної системи інноваційного розвитку АПК на науковій основі 
є вкрай важливим та нагальним питанням. 

На наш погляд інноваційна система аграрного ринку може бути представлена комплексом 4 
підсистем: створення, трансферу, обслуговування і споживання інновацій (Рис. 2). 

Кожна підсистема характеризується діяльністю інституцій, з яких вона складається. При 
цьому ризикнемо припустити, що вектор зусиль держави і суб’єктів ринку для інноваційного 
забезпечення економіки на даному етапі має схилятися у бік пріоритетного розвитку 
інфраструктурної підсистеми трансферу інновацій, яка має поєднати потенціал науки, 
високотехнологічного виробництва і інноваційного бізнесу для впровадження новацій, які мають 
досить високу практичну цінність для АПК. 

В Україні більшість традиційних для світового досвіду інноваційних інфраструктурних 
формувань числяться на папері, назви використовуються, а фактично утворюються і діють звичайні 
комерційні компанії. Натомість закордонний досвід свідчить про необхідність створення дієвої 
моделі інституцій інноваційної розвитку, у якій ці інституціє є не лише взаємопов’язані між собою, а 
і законодавчо врегульовані та забезпечені належною державною підтримкою. 

Також, як цілком слушно зазначає Бистров І.В.: «В умовах поглиблення євроінтеграційного 
процесу, підприємства агропромислового сектору економіки України є надзвичайно чутливими 
до інституційно-інфраструктурного забезпечення їх зовнішньоекономічної діяльності»1. При цьому, 
зростає значення інституційного середовища інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрного 
сектору економіки, що є важливим нематеріальним фактором в розвитку сільського господарства та 
суспільства в цілому2. А таке забезпечення далеко не в останню чергу базується на високих 
стандартах і відповідних високих технологіях, що забезпечує інноваційна інфраструктура для 
сільськогосподарського виробництва. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що перевіреним на міжнародному досвіді 
передових країн шляхом високотехнологічного розвитку економіки, зокрема аграрної, є створення і 
підтримка пріоритетного розвитку інституціональної системи, яка забезпечує продукування та 
просування інновацій в будь-якій галузі на засадах публічно-приватного партнерства, сприятлива для 
залучення інвестицій. 

Проте на цьому шляху в Україні є немало перешкод: відсутність дієвої та функціональної 
зв’язуючої ланки між науковим середовищем та виробниками сільськогосподарської продукції; 
законодавча неврегульованість діяльності суб’єктів забезпечення впровадження інновацій 
в економіку АПК, відсутність відповідної інноваційної інфраструктури для впровадження інновацій 
на підприємницьких засадах; відсутність значної державної фінансової, в тому числі податкової, 
підтримки для суб’єктів впровадження інновацій; відсутність функціональної системи страхування, а 
також нерозвиненість системи фінансових фондів підтримки суб’єктів інноваційної діяльності та 
аграрних товаровиробників, які приймають участь у впровадженні інновацій; неадаптованість 
вітчизняного законодавства у сфері інновацій та залучення інвестицій у інноваційний розвиток 
до вимог ЄС. 

 
1 Бистров, І. В. (2016). Напрями вдосконалення інституційної інфраструктури зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств АПК в умовах поглиблення євроінтеграції. Науковий вісник Херсонського державного 

університету, 21, 1, 57-61. 
2 Odnorog, M., Kraus, N., Zagurskiy, O. (2019). Institutional support for attracting investments in the agrarian sector 

of the economy in the conditions of innovative development. Baltic Journal of Economic Studies, 5, 1, 143-149. 

<https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-l-143-149> (2019, листопад, 28). 
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Рис. 2. Інноваційна система аграрного ринку 

Джерело: розроблено автором. 

 

У табл. 2 представлено аналіз складових інноваційної інфраструктури і оцінку їх ефективності 

в аграрній галузі економіки. Аналіз показує, що вплив зазначених складових на ступінь ефективності 

інноваційного розвитку АПК діючих і можливих інфраструктурних формувань не перевищує 5%, 

що дуже мало. 

На основі окреслених вище проблем можна визначити основні шляхи удосконалення 

інституційних засад високотехнологічного розвитку АПК: 1) формування інноваційної 

інфраструктури із впровадження інновацій в економіку АПК з її відповідним законодавчим 

забезпеченням; 2) створення механізмів фінансової підтримки суб’єктів впровадження інновацій: 

держане фінансування, надання пільгових фінансових ресурсів, податкові пільги тощо; 3) створення 

системи стимулювання інноваційної діяльності; страхування, забезпечення її підтримки за рахунок 

цільових фінансових фондів (державних і приватних); 4) забезпечення адаптації вітчизняного 

законодавства у сфері інноваційної діяльності агропромислової галузі економіки до вимог 

Європейського Союзу. В цілому вирішення вказаних питань має забезпечити належне 

функціонування інституцій інноваційного розвитку АПК, що потребує відповідної інституціональної 

інноваційної моделі та програмної стратегії високотехнологічного розвитку економіки АПК України 

в умовах міжнародної інтеграції. 

Формування інституціональної моделі інноваційного розвитку в Україні слід перш за все 

почати саме з визначення інституцій, які мають стати опорними складовими такої моделі. Кінцевою 

метою формування інноваційної інфраструктури є створення системи суб’єктів господарювання, 

здатної забезпечити ефективне управління інноваційними проєктами1. Адже інноваційний розвиток 

 
1 Марчишинець, О. В., Марчишинець, С. М. (2017). Індустріальні парки як інструмент залучення інвестицій 
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економіки АПК України надасть можливість забезпечити населення доступнішими продовольчими 

товарами, промисловість – сировиною, а зовнішню торгівлю – експортними товарами1 із доданою 

вартістю. Згідно розробленому і апробованому в аналітичних дослідженнях інтегральному методу 

оцінки і регулювання високотехнологічного розвитку аграрної галузі економіки за індикативними 

показниками модельних інституцій і їх інноваційного стану інституціональну основу модельної 

інноваційної інфраструктури необхідно будувати на трьох опорних «китах»: 

I – ринково орієнтованій дослідницько-експериментальній мережі аграрної науки, в тому числі 

аграрної економіки переважно академічного профілю, які спеціалізуються на створені новацій; 

II – ринково адаптованій венчурній підприємницькій мережі консалтингового і торгового 

підприємництва, яка забезпечує інноваційний бізнес-провайдинг; 

III – ринково затребуваної експериментально-виробничої мережі високотехнологічних 

середньотоварних сільгоспвиробників, спроможних до освоєння і впровадження інновацій. 

 

Таблиця 2  

Складові інноваційної інфраструктури 

№

п/

п 

Група 

інфраструктури 
Цільове призначення Законодавче забезпечення Ступінь ефективності 

1 Парки: 

наукові, 

технологічні 

Консалтингова 

інфраструктура для 

сприяння реалізації 

інноваційних проєктів 

Регулюються чинним 

законодавством Створено 

до 20 парків 

Не має преференцій. 

Ефективність для АПК 

близько 0% 

2 Парки 

індустріальні, 

технополіси 

Територіальна 

інфраструктура для 

залучення інвестицій 

в освоєння інновацій 

Регулюються чинним 

законодавством. Створено 

до 30 індустріальних парків. 

Реально працюють 5 

Висока ступінь корупції 

у земельних питаннях. 

Ефективність для АПК 

до 1% 

3 Інноваційні 

центри, хаби, 

коворкінги 

Майданчики по 

створенню і трансферу 

інновацій 

Декларується чинним 

законодавством. 

Створюються як бізнес-

компанії із відповідною 

назвою 

Низька ступінь 

інтеграції із наукою і 

виробниками. 

Ефективність для АПК 

до 4% 

4 Інноваційні 

бізнес-

інкубатори, 

акселератори 

стартапів 

Просування інновацій 

в форматі бізнес-

проєктів 

Відсутні у законодавстві 

України. 

Працюють як підрозділи 

консалтингових компаній 

Монополізація ринку. 

Ефективність для АПК 

до 4% 

5 Венчурні 

компанії, фонди, 

інноваційні 

провайдери 

Дилери (дистриб’ютори) 

технологій із залученням 

інвестицій 

Відсутні у законодавстві 

України. 

Працюють як торгові 

компанії (мережі) 

Не зацікавлені у більш 

тісній співпраці 

із наукою.  

Ефективність для АПК 

до 5% 

6 Технологічні 

платформи, 

виробничі  

бізнес-кластери 

Партнерство науки і 

бізнесу щодо регулю-

вання ринку інновацій, 

спільного виробництва 

інноваційної продукції 

Відсутні у законодавстві 

України. 

Використовують назви для 

позначення співробітництва 

в сфері технологій 

Не має державної 

підтримки. 

Ефективність для АПК 

близько 0 % 

7 Дорадчі служби, 

науково-

навчальні центри 

Забезпечення науково-

дорадчого супроводу 

у впровадженні 

інновацій  

Регулюються чинним 

законодавством. Мізерна 

державна підтримка, центри 

(служби) працюють епізодично 

Тримаються 

на ентузіазмі науковців 

і освітян. Ефективність 

для АПК до 3% 

Джерело: розроблено автором. 

 
у реальний сектор економіки регіону. Економіка регіону, 9, 16-22. 
1 Visegrad Fund (2015). Innovations in Education and Science of the certain countries of Europe, Asia and America: 

News bulletin – Innovative university – tool of integration to European educational and research area”. Uzhhorod, 205. 
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Взаємодія опорних складових інтегрованої інфраструктури має бути гнучкою, яка діє як 

договірна кластерна корпорація, учасники якої націлені на виробництво і реалізацію спільної 

інноваційної продукції. 

Формування інституціональної моделі інноваційного розвитку економіки АПК здійснюється 

відповідно схеми (рис. 3).  

Інфраструктурне ядро моделі складають спільні статутні і договірні об`єднання (5 рівнів), які 

поєднують потенціал опорних учасників (I – наукових установ, II – технологічних компаній, III – 

виробничих підприємств) із постійними партнерами щодо реалізації спільних інноваційних проєктів 

із виробництва і реалізації на кластерних умовах затребуваної ринком і суспільством інноваційної 

продукції. Важливо на кожному рівні інтеграції знайти мотиваційні, економічні, юридичні підстави, 

які б сприяли участі опорних учасників і їх партнерів в інфраструктурних формуваннях, пов’язаних 

спільною метою і інтересами незалежно від форми власності, розмірів, стартових умов, відомчої 

приналежності і територіального розміщення. 

Особливості формування інституціональних складових інноваційної інфраструктури: 

1. Наукові (технологічні) парки – створюються в формі господарських товариств, корпорацій, 

які можуть виконувати координаційні функції з розробки і реалізації спільних інноваційних проєктів. 

В парках мають бути представлені усі опорні учасники, а також постійні партнери з надання 

фінансового, консалтингового, ресурсного забезпечення спільних проєктів, представників 

виробничої сфери. Частка опорних учасників має бути не менше 25 %, бажано створювати парки 

на умовах 50 % на 50 % із партнерами; 

2. Бізнес-інкубатори (акселератори) – створюються або як підрозділи наукових (технологічних) 

парків, інших інноваційних структур, або як самостійні консалтингові установи для забезпечення 

перетворення новацій в ринково адаптовані інновації і їх впровадження у бізнес-форматі; 

3. Інноваційні трансферні центри – формуються в формі товариств або договорів спільної 

діяльності для забезпечення створення селекційно-технологічних ресурсів, їх апробації і розмноження 

в біотехнологічних, насіннєвих, садивних, племінних заводах і репродукторах з послідуючою 

передачею селекційного матеріалу, технологій в експериментальне і товарне виробництво; 

4. Інноваційні виробничі кластери – створюються як договірні об’єднання опорних учасників, 

їх парків, інкубаторів, трансферних центрів із виробничими і комерційними партнерами для 

координації замовлення, освоєння виробництва і реалізації інноваційної продукції на кластерній 

основі (можливо на базі створення чотирьох кластерів з-поміж провідних агропромислових 

підприємств України, які б займалися рослинництвом, тваринництвом, виробничою діяльністю, 

логістикою, зберіганням сировини та продукції1; 

5. Переробно-логістичні комплекси – це значне посилення можливостей і ефективності 

інноваційної інфраструктури, створюються на базі промислових компаній – виробничих структур, 

інноваційних трансферних центрів і їх паркової інфраструктури. Забезпечують залучення інвестицій 

у виробництво інноваційної продукції із доданою вартістю, підвищують конкурентоспроможність 

продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Ефект може бути значно підвищений, якщо 

переробно-логістичні комплекси розміщуються на базі індустріальних парків із спеціальним 

режимом оподаткування, захисту інвестицій. 

Таким чином, оптимальна модель інноваційної інфраструктури з високотехнологічного 

розвитку економіки АПК базується на вище приведених складових в будь-яких поєднаннях участі 

(партнерства) і організаційно-правових формах. 

Роль держави полягає в тому, щоб сприяти розвитку інноваційної інфраструктури шляхом 

забезпечення правової стабільності, надання їх інноваційним проєктам дієвої фінансової підтримки, 

пільгових умов на період створення і становлення на ринку, зокрема через систему державних 

кредитів2. Роль і місце елементів інноваційної інфраструктури підтверджує досвід економік розвинутих 

країн світу, дослідження методологічних засад їх створення і практик ефективного функціонування. 

 
1 Bogiday, І. (2019), Clusterization of agro-industrial enterprises of Ukraine as the basis of effective strategic management. 

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 5, 2, 86-98 <http://are-journal.com.>  

(2020, січень, 14) 
2 Mawardi, W., Setiawan, A. H., Mu’id, D. And other (2018). Analysis of Savings and Loan and Shariah Financing 

Cooperative (KSPPS) Role in Developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Using Structural Equation 

Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(11), 

629-642. 
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Рис. 3 Схема формування інституціональної моделі інноваційного  

розвитку АПК  

Джерело: розроблено автором. 

 

Розглядаючи питання законодавчого регулювання функціонування інституцій 

інституціональної моделі інноваційного розвитку економіки АПК, слід перш за все констатувати, що 

сучасне законодавство у сфері інноваційної діяльності є достатньо розвинутим. Але в більшості 

декларативним і не в повній мірі адаптованим до умов міжнародної інтеграції і потреб суб’єктів 

ринку. 

Для забезпечення становлення інституціональної бази інноваційного розвитку економіки 

АПК важливо в стратегічних положеннях і нормах законів, підзаконних нормативних актах та 

бюджетних пропозиціях відобразити наступне: 1) закріпити правовий статус ряду основних 

інституцій моделі (бізнес-інкубаторів, інноваційних трансфертних центрів, венчурних підприємств 

і фондів, технологічних платформ і кластерів); 2) стимулювати інтеграційні процеси  на основі 

інституціональної моделі інноваційного розвитку агропромислової галузі економіки; 3) забезпечити 

однозначність та простоту реалізації норм законодавства у сфері інноваційної діяльності, в т.ч. 

у АПК; 4) забезпечити інституції інноваційної діяльності належним обсягом фінансування  

за рахунок як державних, так і приватних джерел (створити систему зацікавлення для приватного 

капіталу у інноваційній діяльності); 5) створити механізми підтримки інноваційної діяльності,  

в тому числі через систему податкових і митних пільг; 6) спростити механізми  взаємодії держави 
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та інституцій інноваційної діяльності,що входять до інституціональної моделі інноваційного 

розвитку економіки АПК. 

Укріплення інноваційної інфраструктури на основі вищенаведеної інституційної моделі 

потребує задіяння системних механізмів регулювання і стимулювання інноваційного розвитку АПК. 

Адже динаміка розвитку збалансованого аграрного підприємництва в контексті інституційної 

трансформації, показує недостатню ефективність, відповідно стабільність інституційного середовища 

в АПК і позитивна динаміка його розвитку потребують запровадження партнерських моделей і 

механізмів1 зокрема інтеграційних платформ . 

Інституціональне забезпечення науково-технічного прогресу агропромислового комплексу 

на основі інновацій в світовій практиці визначається в формі технологічних платформ, за якими 

державні і суспільні інституції окреслюють умови публічно-приватного партнерства в сфері 

створення і впровадження технологій, забезпечення інноваційного розвитку виробництва та 

підвищення конкурентоспроможності продукції за пріоритетними напрямами, за якими надається 

фінансово-правова підтримка держави. І саме двох останніх критеріїв не вистачає національній 

системі інноваційного розвитку економіки АПК для її повноцінного функціонування, адже без зв’язки 

у вигляді інституцій з впровадження інновацій неможливо досягти використання наукових новацій 

у АПК, а отже і розвиток бізнесу та створення продукції з високою доданою вартістю. 

Найбільш комплексне рішення вказаної проблеми в Україні на даний час запропоновано 

дослідженнями і розробками Інституту інноваційної біоекономіки під керівництвом Володіна С.А., 

за результатами досліджень і розробок якого створено підходи щодо реалізації інноваційного 

потенціалу в Україні, а також обґрунтовано концептуальні засади і інноваційно-інвестиційний 

розвиток партнерства у високотехнологічній сфері агропромислової галузі економіки в форматі 

платформи «Агротехнополіс»2-3 . Таким чином, сама технологічна платформа (надалі – 

Техплатформа) утворює ефективний механізм становлення і функціонування інституціональної 

моделі високотехнологічного розвитку економіки АПК на інноваційній основі (рис. 4). Концепція 

Техплатформи основується на високій перспективності АПК, як одному із локомотивів вітчизняної 

економіки, який при цьому, у значній своїй частині, є поки що низько технологічним вітчизняним 

сектором у якому використовуються ще попередні (застарілі) технології, що вже не можуть дати 

високого виробничого та економічного ефекту. Потенціал аграрної галузі економіки до впровадження 

нових технологій надзвичайно високий, але для впровадження наукових новацій, перш за все 

вітчизняних, необхідно створити дієву та функціональну ринкову інноваційну інфраструктуру, 

за допомогою якої є можливим їх впровадження. 

В основі Техплатформи лежить партнерство у наукоємній аграрній сфері економіки шляхом 

створення ринково адаптованої системи замовлення, розробки, випробування та впровадження 

у виробництво інноваційних технологій та продукції (селекційних розробок, насіннєвих і племінних 

ресурсів, біологічних, технічних, хімічних засобів їх використання) на засадах державно-приватного 

співробітництва. 

Платформа базується на науково-інноваційному, виробничому, бізнесовому потенціалі 

опорних учасників, визначених в результаті аналізу показників діяльності АПК і інституцій, що 

найбільш характерно реагують на зміну і забезпечують інноваційний розвиток аграрної сфери 

економіки, а саме: науково-дослідна база академічної науки; експериментально-виробнича база 

державних і недержавних середньо товарних агропідприємств, спроможних до освоєння і 

розповсюдження інноваційних продуктів; комерційно-технологічна база підприємств – інноваційних 

провайдерів агротехнологій, які забезпечують реалізацію проєктів високотехнологічного аграрного 

бізнесу із залученням інвестицій на підприємницьких засадах. 

 

 
1 Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the agricultural sector 

in terms of institutional transformations. Baltic Journal of Economic Studies, 5, 4.<https://doi.org/10.30525/2256-

0742/2019-5-4-171-181> (2019, листопад, 28). 
2 Володін, С. А. (2016). Концептуальні засади платформи «Агротехнополіс» інноваційно-інвестиційного 

розвитку наукоємної аграрної сфери. Економіка АПК, 5, 15-23. 
3 Володін, С. А., Роїк, М. В. (2018). Платформа «Агротехнополіс» як основа інноваційної інфраструктури 

АПК. Круглий стіл «Створення інноваційної інфраструктури та залучення венчурних інвестицій 

у інноваційну діяльність». Київ, 64-67. 
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На базі вище позначених опорних учасників формується науковий парк як головний 

координатор проєктів Техплатформи високотехнологічного розвитку економіки АПК на інноваційній 

основі, в системі якого розвивається інноваційна-інфраструктура впровадження наукових розробок 

в форматі інноваційно-інвестиційних бізнес-проєктів, її трансферно-технологічна і кластерно-

виробнича мережа, що має забезпечити регулювання наукоємного аграрного ринку та суттєво 

підвищити конкурентоспроможність економіки вітчизняного агропромислового комплексу. 

При цьому: 

– держава забезпечує високотехнологічний розвиток аграрного сектору економіки 

на інноваційній основі, можливість регулювання ринку технологій, замовлення і стимулювання 

створення науково-технічної продукції з високим інноваційним потенціалом, збільшення товарної 

продукції з доданою вартістю; 

– наука отримує адаптовану до ринкових вимог підприємницьку трансферно-технологічну 

інфраструктуру, яка забезпечує створення та реалізацію наукової продукції в конкурентному форматі 

наукоємного бізнесу, збільшення надходжень до спецфонду наукових установ; 

– бізнес отримує можливість входження в спільні з наукою венчурні проєкти, конкурентні 

переваги на ринку генетичних та інших високотехнологічних ресурсів, ємність якого в Україні, 

за сучасними оцінками складає близько 60 млрд. грн. 

Місія Техплатформи забезпечити зв’язок між науковими установами, виробничими і 

комерційними опорними підприємствами, які зацікавлені у розвитку наукоємного аграрного бізнесу. 

Тому Техплатформа гармонізує інтереси зацікавлених сторін щодо формування в Україні 

інноваційного середовища, виробництва та використання наукоємної продукції, створення 

регульованого наукоємного аграрного ринку. На основі платформи визначаються корпоративні 

відносини операторів наукоємного ринку – науково-технічних парків та інноваційних структур інших 

типів, які формують та координують мережу провайдерів інноваційно-інвестиційних бізнес-

проєктів – технологічних компаній, що обслуговують виробництво інноваційної продукції. 

Опорні учасники і партнери Техплатформи узгоджують єдину позицію і проводять спільну 

політику на наукоємному аграрному ринку відносно моделі високотехнологічного розвитку 

економіки АПК на інноваційній основі. При цьому базовими установами для існування 

Техплатформи є дослідні центри аграрної науки, які створюють наукові розробки і на базі яких може 

здійснюватися апробація та адаптація наукових новацій до потреб аграрного ринку, проводиться 

експертиза і оцінка процесів інноваційного розвитку та їх економічні ефекти. 

Ключову роль у реалізації Техплатформи мають координаційні інноваційні майданчики – 

наукові та інші парки, які забезпечують необхідну координацію та встановлюють систему 

взаємозв’язків між науково-бізнесовою операційною структурою і інноваційною інфраструктурою 

у вигляді інтегрованих інституцій статутного і договірного типу. Саме інфраструктурна складова є 

вирішальним фактором формування в Україні цивілізованого ринку інновацій. Такий підхід дає 

можливість науковим установам входити у реальні ринкові відносини через розвиток та за участю 

в інтегрованій інноваційній інфраструктурі, забезпечує трансфер інновацій на підприємницьких 

засадах, в тому числі в популярному у світі форматі стартапів наукоємного бізнесу. 

Механізм функціонування Техплатформи (Рис. 4) закріплюється і координується науковим та 

іншим парком на засадах державно-приватного партнерства шляхом поєднання інтелектуальних 

розробок і продукції експериментальної бази науково-виробничих учасників з венчурним капіталом 

інвесторів і їх комерційної мережі. При створенні наукового парку науково-виробничі засновники 

беруть на себе інноваційні зобов’язання щодо використання комерційного потенціалу наукових 

розробок і експериментальної бази в проєктах наукового парку. Інвестиційно-комерційні засновники 

зобов’язуються фінансувати проєкти наукового парку. Таким чином, засновники створюють 

операційний (статутний) фонд для забезпечення роботи органів управління наукового парку, а 

проєктна діяльність фінансується з додаткових інноваційних і інвестиційних фондів через 

акредитованих провайдерів проєктів. 

Особливістю паркового механізму, що діє у межах Техплатформи, є те, що оборот 

нематеріальних, фінансових, матеріальних активів учасників проєктів здійснюється в спеціальному 

форматі стартапів. У вартості стартапів закладена\ винагорода за франшизу (послуги) наукового 

парку, винагорода власникам наукоємних технологій і ресурсів, плата за послуги паркової 

трансферно-виробничої мережі. Стартап поєднує інтереси організаторів розробки з провайдерами і 

інвесторами проєктів, що підвищує конкурентоспроможність науково-технічних і інноваційних 

пропозицій на ринку. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

36 

Фінансовий механізм Техплатформи передбачає ефективну комбінацію державних і приватних 

форм фінансування. Бюджетні кошти використовуються як стартове фінансування наукових 

досліджень в системі аграрної науки та аграрної економіки з питань визначення інноваційного 

потенціалу розробок і продукції, які мають економічну та комерційну цінність і можуть бути 

використані в стартапах наукового парку, адже державна підтримка інновацій та інноваційних, 

нещодавно обладнаних сільськогосподарських підприємств повинна бути посилена1 . 

Методологічні підходи та організаційно-методичний інструментарій створення ринкових 

інтеграційних моделей в наукоємній аграрній сфері економіки і забезпечення її інноваційно-

інвестиційного розвитку досліджує бізнес-інкубатор наукового парку на підставі договорів 

з науковими установами. Це дозволяє відібрати в результаті експертизи і вивести на ринок 

інноваційно-інвестиційно привабливі об’єкти аграрної науки та аграрної економіки, реалізувати на їх 

базі високорентабельні бізнес-проєкти, які мають зацікавити приватних інвесторів. 

Фінансове забезпечення діяльності органів управління наукового парку здійснюють його 

засновники, робота трансферно-технологічної мережі підтримується за рахунок плати за послуги і 

відрахувань від реалізації проєктів. Капітальних вкладення в паркову обслуговуючу структуру 

передбачаються у вигляді створених управлінських комунікативних ІТ-інструментів. 

Для облаштування та розвитку промислової бази наукоємного виробництва використовуються 

кошти секторальної підтримки ЄС і фондів регіонального розвитку, передбачених в державному і 

обласних бюджетах. Інвестори фінансують проєкти шляхом внесків коштів в статутні фонди 

венчурних (керуючих) компаній, або кредитування проєктів під заставу корпоративних прав та 

ліквідного майна підприємств-виконавців проєктів. Таким чином, за рахунок державного 

фінансування, забезпечується створення інвестиційно-привабливих об’єктів, в проєкти розвитку яких 

залучається приватний капітал на довгострокових умовах дольових внесків та окупних цільових 

кредитів. Співвідношення державного і приватного капіталу може складати від 1 до 10, як це 

практикується у світовій практиці. 

У наслідок реалізації інституціонального механізму технологічної платформи інноваційного 

розвитку економіки АПК утворюються умови ринкового регулювання з боку держави процесами 

інноваційного розвитку АПК через реперні точки (опорні підприємства і установи) інноваційної 

інфраструктури, максимально ефективного використання потенціалу аграрної науки, підвищення 

технологічності і продуктивності агровиробництва, залучення ресурсу наукоємного аграрного 

бізнесу. Надання державою стимулів для інституцій інноваційного розвитку у межах пріоритетів, 

означених технологічною платформою інноваційного розвитку економіки АПК, у розмірі 1% 

від вартості необхідної економіці і суспільству інноваційної продукції АПК дасть змогу створити 

високотехнологічні наукові розробки, залучивши у проєкти у рамках співфінансування приватний 

бізнес, вартість яких на українському та світовому ринках орієнтовно перевищить вкладення 

у 10 разів. А при їх реалізації у межах держави в аграрний сектор економіки вони зможуть дати 

приріст наукоємної і товарної продукції також орієнтовно у 10 разів за рахунок збільшення 

врожайності, віддачі у тваринництві, зменшення затрат на виробництво, стійкості до погодних умов 

та шкідників, підвищення якості продукції тощо. Про зазначене свідчать аналітичні дослідження 

відомих закордонних науковців, зокрема Інаятул Х. стосовно Пакистану та Південної Кореї і Канади2. 

У результаті 1% вкладених у модельну інноваційну інфраструктуру державних коштів має 

принести близько 100% зростання наукоємного виробництва у пріоритетних напрямках 

в досліджуємій агропромисловій галузі економіки, за умови наявності відповідного 

інституціонального механізму технологічної платформи інноваційного розвитку АПК, що як 

показують дані табл. 1, може скласти мінімальний ефект 3 млрд. грн. 

Висновки. Інституціональний механізм технологічної платформи інноваційного розвитку 

економіки АПК передбачає створення технологічної платформи державно-приватного партнерства, 

яке здійснюється в інтегрованих формуваннях паркової інфраструктури, що об’єднує потенціал 

аграрної науки, сільгосптоваровиробників, технологічних компаній, інвесторів з метою 

впровадження інноваційних техніки та технологій в економіку агропромислового комплексу України. 

 
1 Tytarchuk, І., Nehoda, Y., Shalyhina I., Bazhanova N., Horbachova O., Rybina L. (2020). Innovations Financing 

in the Agricultural Sector. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), 11, 

4, 246-255. 
2 Inayatul, H. (2018). Impact of innovation on economic development: Cross nation comparison of Canada, South Korea 

and Pakistan. Journal of Economic Info, 5, 3, 7-15. 
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Це дасть змогу забезпечити високотехнологічний розвиток галузі, збільшити його 

конкурентоздатність на світовому ринку в умовах міжнародної інтеграції України, забезпечити 

збільшення доданої вартості при виробництві сільськогосподарської продукції, знизити ризики для 

національної безпеки держави шляхом використання вітчизняних високих технологій в АПК і 

створити здорову конкуренцію на наукоємному аграрному ринку. Виходячи з розрахунків 

по основних даних динаміки валової продукції в АПК, наведених в табл.1 – очікуваний економічний 

ефект в агропромисловій галузі (в порівнянні до 2018 року) може скласти від 2,69 млрд. грн. 

у виробничій сфері до 5,89 млрд.грн. з урахуванням експортно-імпортних операцій. 
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GREEN-COAL PARADOX IN UKRAINE  

AND IN THE WORLD AS A CHALLENGE FOR STATE 

REGULATION IN THE ENERGY INDUSTRY 

Ірина Дороніна, кандидат економічних наук  
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  
Україна 
Наталія Криштоф, кандидат наук з державного управління  
Світлана Москаленко, кандидат наук з державного управління,  
Національна академія державного управління при Президентові України, Київ, 
Україна 

ЗЕЛЕНО-ВУГІЛЬНИЙ ПАРАДОКС В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ 

Based on the example of Ukraine, the article proves the existence of the modern paradox of 
“green” energy and the need for a comprehensive government policy for balanced development 
of the renewable energy sector.  
Climate change mitigation policies (focusing primarily on the energy sector) are designed to 
provide additional benefits for sustainable development, such as reducing energy poverty and 
implementing the principle of energy justice, which attracts the attention of scientists and 
politicians. 
However, measures to mitigate climate change have the opposite effect in the context of 
increasing the use of renewable energy: due to the growing share of solar and wind energy in 
Ukraine, the dependence on heat generation to balance the energy system is also increasing. 
The aim of the article is to analyze the economic, technical and managerial challenges of the 
outlined paradox as a consequence of unbalanced state regulation based on the example of 
Ukraine and to develop proposals for sustainable development of renewable energy in a cost-
effective manner, considering the balance of interests of the state, producers of electricity from 
alternative energy sources, consumers of electricity and other market players. 
We argue that the green-coal paradox will gradually lose its relevance with more consistent and 
systematic action by the Ukrainian government towards balanced development and the political 
will to actualize the previously announced promises of reforms in the energy sector. 
Key words: renewable energy, electricity consumption, fossil fuel dependency, government 
regulation of the energy sector, climate change mitigation. 
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1. Вступ 

Застосування енергетичних поставок як геополітичного інструменту, непрогнозованість цін 

на енергетичну сировину, негативні екологічні наслідки від її використання зумовили «зелений» 

вектор розвитку національних енергетичних систем країн світу. При цьому значна увага 

приділяється розвитку відновлюваної енергетики, яка, на відміну від традиційних енергетичних 

ресурсів, характеризується невичерпністю, доступністю та меншою екологічною шкодою. 

Тож питання екологічності розвитку, зменшення викидів СО2 є пріоритетними в розвинених 

зарубіжних країнах. 

Щороку інвестиції в галузь відновлюваної енергетики зростають і, за умови зваженої державної 

політики підтримки виробників «зеленої» енергії, поступово перетворюються із високо ризикованих 

капіталовкладень у надійне джерело прибутку. Підтримуючи енергетичну безпеку країни і 

виступаючи рентабельним об’єктом для інвестування, «зелена» енергетика може сприяти 

гармонійному поєднанню публічних і приватних інтересів. 

Постановка проблеми. Перехід країн до низьковуглецевого розвитку та прогресивні очікування 

від заміщення викопного палива відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) у системі виробництва 

електроенергії наразі ще не демонструє бажаного ефекту, що повинен зменшити викиди СО2. Метою 

статті є аналіз економічних, технічних і управлінських викликів окресленого парадоксу як наслідку 

незбалансованого державного регулювання на прикладі України та напрацювання пропозицій щодо 

сталого розвитку відновлюваної енергетики. 

2. Використання відновлюваних джерел енергії та викиди вуглекислого газу  

Зростання населення стимулює попит на електроенергію, зокрема, за прогнозами IRENA1 

попит збільшуватиметься у країнах, що розвиваються. Внаслідок вищого попиту на енергію 

в 2018 році глобальні викиди CO2, пов’язані з енергетикою, зросли на 1,7% та досягли історичного 

максимуму в 33,1 Гт CO2. У той час, як викиди від усіх викопних видів палива зростали, 

на енергетичний сектор припадало майже дві третини їх приросту. На Китай, Індію та США 

припадало 85% чистого приросту викидів, тоді як викиди зменшились у Німеччині, Японії, Мексиці, 

Франції та Великобританії. Таким чином, стає зрозумілим, на досвід яких країн варто орієнтуватися 

при вдосконаленні вітчизняної практики державного регулювання цієї сфери. 

Важливим є те, що вперше МЕА оцінило вплив використання викопного палива на підвищення 

глобальної температури. Було виявлено, що CO 2, що виділяється при спалюванні вугілля, відповідає 

за понад 0,3°C із збільшення на 1°C загальносвітової середньорічної температури поверхні понад 

доіндустріальні рівні. Зазначене підтверджує той факт, що вугілля є найбільшим джерелом 

підвищення глобальної температури. Експерти МЕА зазначають, що без переходу на низьковуглецеві 

джерела енергії в 2018 році приріст викидів був би на 50% вищим2. 

У Стратегії розвитку світової енергетики передбачено, що у 2040 році 50% електроенергії 

вироблятиметься за рахунок використання ВДЕ та альтернативних видів палива, а наприкінці 

ХХІ століття частка такої електроенергії, може перевищити 85 %3. 

Електроенергія є головним рушієм економічного зростання і, звичайно, важливим є досягнення 

поставлених стратегічних цілей щодо збільшення частки ВДЕ у електроенергетичній системі кожної 

країни. Науковці4 та аналітики міжнародних організацій5 вказують на те, що трансформація 

енергетичної системи у напрямку зростаючого використання відновлюваної енергії поряд 

з енергоефективністю сприятиме досягненню цілей сталого розвитку та стримуватиме негативні 

зміни клімату. Диверсифікація джерел електроенергії була запропонована, зокрема, і країнами ЄС. 

 
1 IRENA (2018). Global Energy Transformation: A roadmap to 2050 <http://energytransition.in.ua/wp-content/uploads/ 

2018/12/IRENA_Report_GET_2018.pdf> (2020, листопад, 12). 
2 IEA (2019). Global Energy & CO2 Status Report. The latest trends in energy and emissions in 2018 

<https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019/emissions> (2020, листопад, 12). 
3 Fuel Cells and Hydrogen (2019). Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy Transition 

<https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf> (2020, листопад, 12). 
4 Zorina, T. G. (2015). Sustainable development of energy: the essence and methodological approaches to assessment. 

Modern management technologies. January, 1 (49). <http://sovman.ru/article/4905/> (2020, листопад, 12);  

Denisyuk, S. P., Targonsky, V. A. (2017). Sustainable development of Ukraine’s energy in the world dimensions. 

Energy: economics, technology, ecology, 3, 7-31. 
5 IRENA, IEA, REN21 (2018). Renewable Energy Policies in a Time of Transition <https://www.irena.org/-/media/ 

Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_IEA_REN21_Policies_2018.pdf> (2020, листопад, 12). 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 6 2020 

41 

Відповідні Директиви ЄС1 стимулюють як країни ЄС, так і країн сусідів, зокрема Україну, визначати 

цілі щодо включення відновлюваної енергетики у енергетичний баланс. До 2050 року планується 

довести частку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в загальному паливно-

енергетичному балансі Євросоюзу до 50%. В Україні прогнозована частка ВДЕ в енергетичному 

балансі у 2035 році повинна становити 25%2. 

Переваги виробництва відновлюваної енергії сприймаються в усьому світі як належне. Однак 

очікувані вигоди від збільшення використанні ВДЕ, такі як зменшення викидів вуглекислого газу 

(СО2), енергетична безпека та доступність енергії на даний час не є достатньо проявленими. 

Як зазначено у дослідженнях3, із збільшенням ВДЕ очікуваної тенденції до зменшення встановленої 

потужності виробництва електроенергії з викопного палива все ще не виявлено. Досліджуваний 

парадокс енергетичного переходу полягає у низьких граничних витратах на нові відновлювані 

джерела енергії та низьких інвестиціях у гнучкість генерації відновлюваної енергії, які є необхідними 

для гармонійного розширення. 

На даний час використання ВДЕ: по-перше, вимагає диспетчеризації та механічності 

за інерцією, по-друге, вони мають дуже низький граничний випуск4. Дослідники пропонують 

використовувати системи накопичення енергії для забезпечення стабільності енергетичних мереж, а 

також баланс попиту та пропозиції у будь-який час. 

Отже, потрібно враховувати пропускну спроможність та надлишкову потужність традиційної 

енергетики. Так як у більшості країн ВДЕ мають пріоритетне відправлення до мережі та гарантовані 

ціни за довгостроковими контрактами, що надаються тарифами на подачу то для виробників ВДЕ, 

наприклад, відсутність попиту чи невизначеність попиту не викликає проблем. Однак проблеми 

з’являються із забезпечення операційної безпеки енергетичної системи, а саме з маневруючою 

спроможністю. Результати дослідження5 показали, що у ЄС внутрішні системи виробництва 

електроенергії все ще включають значну частку викопного палива і передбачають неефективність 

розподілу ресурсів. У міру збільшення розміщення об’єктів ВДЕ потужність «простою» ВДЕ 

збільшується пропорційно. Енергія з відновлюваних джерел надходить нестабільно та вимагає 

резервних потужностей, що забезпечуються традиційною енергетикою. Електрифікація житла, 

промисловості та сфери послуг, піки споживання потребують викопного палива, оскільки ВДЕ 

не можуть їх задовольнити, не вдаючись до його використання. У дослідженні6 автори визначають, 

що гідроенергетика, транскордонні ринки та станції природного газу, як найменш забруднююче 

викопне паливо, відіграватимуть фундаментальну роль у пристосуванні виробництва ВДЕ 

до постачання електроенергії. І це, на нашу думку, має враховуватися при розробці відповідних 

урядових рішень щодо розвитку зеленої енергетики, зменшення енергетичної бідності та 

впровадження принципу енергетичної справедливості. 

Вчені виокремлюють парадокс енергоефективності7, надаючи доводи, що такі заходи, як ремонт 

житлових будинків або встановлення мікротехнологій виробництва енергії на основі відновлюваних 

 
1 Official Journal of the European Union (2009). Directive (EU) 2009/28/ec of the European Parliament and of the Council 

of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 

EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN> (2020, листопад, 12); Official Journal of the European Union 

(2018). Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion 

of the use of energy from renewable sources. Official Journal of the European Union <https://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/EN/TXT/?qid=1589971037671&uri=CELEX:32018L2001> (2020, листопад, 12). 
2 Розпорядження Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», 2017 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f469391n10.pdf> (2020, листопад, 12). 
3 Marques A, Fuinhas J., Pereira D. (2018). Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical assessment 

for 10 European countries. Energy Policy, 116, 257-265. <www.elsevier.com/locate/enpol> (2020, листопад, 12). 
4 Pagnier L., Jacquoda P. (2018). How fast can one overcome the paradox of the energy transition? A predictive 

physico-economic model for the European power grid. Published in Energy, 157, 550-560. 
5 Aguirre, M., Ibikunle, G. (2014) Determinants of renewable energy growth: a global sample analysis. Energy Policy 

69, 374-384. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol. 2014.02.036. 
6 Marques A, Fuinhas J., Pereira D. (2018). Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical 

assessment for 10 European countries. Energy Policy, 116, 257-265. <www.elsevier.com/locate/enpol> 

(2020, листопад, 12). 
7 Streimikiene, D., Lekavičius, V., Baležentis, T. And others (2020). Climate Change Mitigation Policies Targeting 

Households and Addressing Energy Poverty in European Union. Energies 2020, 13, 3389. 
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джерел енергії не реалізували повну економію енергії та потенціал зменшення викидів парникових 

газів через поведінкові бар’єри енергетично бідних домогосподарств. Наголошується на тому, що 

необхідно сформувати політику щодо пом’якшення наслідків зміни клімату у руслі сприяння освіти 

споживачів, допомоги домогосподарствам у прийняті правильних рішень, створюючи ініціативи 

щодо поліпшення якості будинків, економії енергії та, в свою чергу, зменшення енергетичної 

бідності. Вказується на два основні підходи: стимулювання та підштовхування, які можуть усунути 

важливі поведінкові бар’єри для пом’якшення змін клімату. 

Згідно вимог нового європейського енергетичного пакету «Clean Energy for All Europeans»1 

передбачено скасування після 2020 р. правила першочергового підключення об’єктів «зеленої» 

генерації до електромереж, а також визначено необхідність вирішення питання щодо забезпечення 

маневрування пікового споживання, яке зараз здійснюється за рахунок ТЕС. Враховуючи напрямок 

реформування вугільної галузі, поступове закриття шахт, все більша увага приділяється новим 

технологіям, які здатні накопичувати та видавати у потрібний момент необхідну енергію. 

Досягнення енергетичної перебудови в ЄС потребуватиме масштабного використання 

водневих технологій, адже без них неможливо досягти означеної мети по декарбонізації2. На даний 

час у світі все більше використовується водень як енергоносій майбутнього для вирішення важливих 

енергетичних та екологічних проблем. Його використання дає можливість створення як 

короткострокових, так і довгострокових міжсезонних запасів енергії в енергосистемах на основі 

відновлюваних джерел енергії.  

3. Зелено-вугільний парадокс в Україні 

В Україні сектор енергетики відповідає за дві третини парникових викидів, що спонукає уряд 

здійснювати відповідне державне регулювання: для стимулювання розвитку ВДЕ у 2009 році 

запроваджено «зелений» тариф, а з квітня 2020 року був запланований перехід на аукціонну модель, 

який, щоправда, відтермінували. 

Проведений аналіз засвідчив, що розвиток відновлюваної енергетики в Україні формується під 

впливом загальносвітових тенденцій: перебудови паливно-енергетичного балансу, зміни світових 

центрів споживання вуглеводнів та енергії в цілому, безперервної хвилі технологічних проривів і 

нарощування частки ВДЕ в енергетичному секторі. 

Зокрема, відповідно до Енергетичної стратегії3, передбачено зростання загального обсягу 

використання ВДЕ до 12% до 2025 року та до 25% до 2035 року, у тому числі для виробництва 

електроенергії. Завдяки законодавчому стимулюванню в Україні протягом 2010-2019 років 

спостерігалося стрімке зростання об’єктів відновлюваної енергетики. Так, за 2017 рік відбулось 

зростання встановлених потужностей на 30% (+0,3 ГВт), за 2018 рік – на 66% (+0,9 ГВт), та майже 

втричі впродовж 2019 року (+4,3 ГВт), а загальна потужність станом на І кв. 2020 року склала 7,6 ГВт. 

Частка ВДЕ в енергетичному балансі у 2019 р. зросла до 3,6% (для порівняння, у 2018 р. цей показник 

становив 1,7%). За останні п’ять років в цю сферу вклали 4,8 млрд євро, а сумарна потужність 

«зелених» електростанцій зросла в сім разів: з 967 МВт до 6,78 ГВт.  

У межах стимулювання розвитку відновлюваної енергетики Україною було запроваджено 

низку державних механізмів. Так, «зелений» тариф формується для різних альтернативних джерел 

енергії (сонячних електростанцій (СЕС), вітроелектростанцій (ВЕС), малих гідроелектростанцій 

(МГЕС) тощо) та передбачає надбавку за використання обладнання українського виробництва. 

Станом на кінець І кварталу 2020 р. «зелені» тарифи застосовуються до 1290 промислових 

електроенергетичних підприємств, 76,8% яких працюють у галузі сонячної енергетики. Тарифи 

відрізняються залежно від виробника та типу альтернативного джерела енергії, дія «зелених» тарифів 

передбачена до кінця 2029 р.  

 
1 European Commission (2016). Clean energy for all Europeans. Communication from the Commission. Brussels 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016DC0860> (2020, листопад, 12). 
2 Fuel Cells and Hydrogen (2019). Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy 

Transition <https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf> 

(2020, листопад, 12). 
3 Розпорядження Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», 2017 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f469391n10.pdf> (2020, листопад, 12). 
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У липні 2020 р. на законодавчому рівні було встановлено понижувальні коефіцієнти при 

визначенні «зеленого» тарифу, через проблему підвищення витрат держави на покриття «зеленого» 

тарифу та збільшення частки ВДЕ із «зеленим» тарифом в енергобалансі.  

На енергетичному ринку України діє державне підприємство «Гарантований покупець» (далі – 

ДП «Гарантований покупець»), яке зобов’язане здійснювати повну та гарантовану закупівлю 

електричної енергії у виробників, яким встановлено «зелений» тариф. Відшкодування вартості 

«зелених» тарифів ДП «Гарантований покупець» покладено на ПАТ «НЕК «Укренерго», проте коштів 

на зазначене відшкодування не вистачає. Борги за отриману «зелену» енергію держава зобов’язується 

погасити до кінця 2021 р.  

Узагальнюючи наявні тенденції ринку відновлювальної енергетики в Україні, можна зробити 

висновок, що на подальші перспективи її розвитку істотний вплив має низка помилок вітчизняної 

«зеленої» енергополітики. Систематизація прорахунків щодо розвитку «зеленої» енергетики та їх 

впливу на подальший розвиток ВДЕ в Україні представлено у табл. 1.  

Таблиця 1 

Систематизація прорахунків щодо розвитку «зеленої» енергетики  

та можливості зменшення їх впливу на подальший розвиток ВДЕ 

№ 

з/п 

Прорахунки щодо 

розвитку «зеленої» 

енергетики 

Характеристика Шляхи подальшого розвитку ВДЕ  

1 2 3 4 

1 Помилки 

в економічному 

прогнозуванні  

Прогнозна модель щодо збільшення 

частки ВДЕ у структурі вироблення 

електроенергії України до 11% 

до 2020 р. в умовах тотального 

профіциту генеруючих потужностей і 

спаду енергоспоживання виявилася 

хибною. У 2013-2019 рр. використання 

електроенергії в Україні знизилося 

з 147 млрд до 123 млрд кВт*год.  

Без видимих перспектив 

нарощування споживчого попиту 

в майбутньому, в умовах 

профіциту потужності та 

економічної рецесії плани щодо 

форсованого розвитку ВДЕ 

мають бути переглянуті в бік їх 

зниження 

2 Незбалансований 

розвиток 

енергосистеми 

Структурна непідготовленість 

вітчизняної енергосистеми для 

ефективної інтеграції запланованих 

«зелених» потужностей.  

Низька гнучкість української 

енергосистеми, наявність дефіциту 

маневрених потужностей 10% ще 

до початку будівництва ВДЕ. 

Нестабільне виробництво енергії ВЕС 

та СЕС та нарощування їх потужності 

посилило проблему нестачі маневрених 

потужностей та щорічне зростання їх 

дефіциту 

Паралельний запуск маневрових 

енергетичних потужностей, 

використання систем 

накопичення енергії, формування 

класу просюмерів (активних 

споживачів) 

3 Запізніле 

впровадження 

«зелених» аукціонів  

Перехід від фіксованих «зелених» 

тарифів (FIT) до системи аукціонної 

торгівлі поновлюваними 

потужностями, яка дозволяє визначити 

реальну ринкову ціну ВДЕ і знизити 

тарифне навантаження на споживача, 

в Україні розпочато лише у 2020 р. 

Світова практика: у 2016 р. «зелені» 

аукціони діяли в 68 країнах світу 

Активне впровадження «зелених» 

аукціонів в практику енергоринку 

України  

 

Нові виклики у сфері вітчизняної енергетики стали предметом наукових досліджень 

для фахової спільноти. Ми поділяємо точку зору тих фахівців, які визначають фактори, що 
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безпосередньо впливають на роботу енергосистеми: слабка прогнозованість; нерівномірність 

навантаження СЕС і ВЕС1. 

Згідно даних НЕК «Укренерго» визначено, що максимальним рівнем потужності вітрових та 

сонячних електростанцій, яку може прийняти Об’єднана енергетична система України без серйозних 

відхилень у роботі, є генерації ВЕС на рівні 1500 МВт та СЕС на рівні 1500 МВт. За таких умов 

система залишається збалансованою, а ВДЕ заміщує виробництво електроенергії ТЕС (теплових 

електростанцій) в обсязі 6 млрд кВт·год на рік. Згідно рекомендацій НЕК «Укренерго», для 

забезпечення зростання частки ВДЕ в енергобалансі, структура генерації має бути змінена2. 

За результатами спільного дослідження, проведеного ПАТ «НЕК «Укренерго» разом з USAID 

та міжнародними експертами Tetra TechES і Mercados у 2018 р., зроблено прогноз, що до кінця 2020 р. 

ОЕС України зможе прийняти не більш як 4750 МВт, виробленої ВДЕ (з них 1750 МВт ВЕС та 

3000 МВт СЕС) (рис. 1). Якщо енергосистемі буде потрібний резерв у 1000 МВт, його мали 

забезпечити десятки енергоблоків ТЕС. Такий сценарій розвитку отримав умовну назву «зелено-

вугільний парадокс»3, коли різке зростання потужності «зеленої» енергетики призводило 

не до декарбонізації, а до збільшення вироблення електроенергії та вугільної генерації з усіма 

відповідними наслідками. 

 

Рис. 1. Співвідношення фактичної потужності СЕС та ВЕС 

 із максимальним рівнем потужності ВДЕ, яку може прийняти ОЕС України  

без серйозних відхилень в роботі 

Джерело: розроблено авторами за матеріалами4 

 

 
1 Denisyuk, S. (2019) Energy transition – the requirements of qualitative changes in energy development. Energy: 

economics, technology, ecology, 1, 7-28; Denisyuk, S., Korotenko, I., Lilo, I. (2019). Formation of network 

infrastructure of intelligent electric power communities in Ukraine. Energy: economy, technologies, ecology, 2, 7-14. 
2 Ukrenergo (2019). Involvement of solar and wind power plants to cover the load of UES of Ukraine. NEC Ukrenergo 

<https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf> (2020, листопад, 12). 
3 Denisyuk, S. (2019). Energy transition – the requirements of qualitative changes in energy development. Energy: 

economics, technology, ecology, 1, 7-28; Ukrenergo (2019). Involvement of solar and wind power plants to cover 

the load of UES of Ukraine. NEC Ukrenergo <https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf> 

(2020, листопад, 12). 
4 Ukrenergo (2019). Transmission system development plan for 2020-2029. NEC "Ukrenergo"  

<https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/03/Plan-rozvytku-systemy-peredachi-20-29.pdf> (2020, листопад, 12). 
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Станом на І кв. 2020 р. встановлені потужності СЕС складали 6191 МВт (з них 5576 МВт 

промислових СЕС та 618 МВт СЕС домогосподарств), потужності ВЕС дорівнювали 1207 МВт. Так 

як балансування ОЕС України забезпечувалось за рахунок ГЕС/ГАЕС та ТЕС ГК, відповідно 

подальше балансування без розвантаження АЕС стало неможливе. Тому зміна структури вітчизняної 

генерації за рахунок зменшення виробництва електроенергії з боку АЕС стала необхідною. 

Потужність генерації українських АЕС у травні 2020 року впала до найнижчого в історії показника – 

7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної потужності атомної енергетики України 

(13,84 тис МВт)1. На даний час в країні наявний дефіцит регулюючої, маневреної та резервної 

потужності. 

 

Рис. 2. Графік навантаження робочих днів, за умови коли ВДЕ  

більше 3000 МВт2 

В Україні основні гравці ринку ВДЕ є власниками ТЕС, вугільних потужностей та обласних 

електростанцій3, тому для стимулювання заробітку було прив’язано балансування генерації 

з відновлюваних джерел енергії до вугільної. Нестійке надходження відновлюваної енергії (90% ВДЕ 

складають сонячні електростанції) створює дисбаланс в енергосистемі. Виникає потреба 

у своєчасному балансуванні іншим джерелом енергії. Оскільки енергетичний баланс складається 

з погодинного підрахунку, для доведення наявності зелено-вугільного парадоксу в Україні достатньо 

проаналізувати добовий графік виробництва та споживання електроенергії (рис. 3). У квітні 

на території України переважають середні температурні умови (теплі дні і прохолодні ночі; населення 

вмикає опалення та кондиціонери), найбільш яскраво зелено-вугільний парадокс простежувався 

20 квітня 2020 року. 

 
1 UNIAN (2020). Ukrainian NPPs have reduced energy generation to a historic low. UNIAN news agency. May 2020 

<https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajinski-aes-skorotili-generaciyu-energiji-do-istorichnogo-minimumu-

novini-sogodni-10991822.html> (2020, листопад, 12). 
2 Ukrenergo (2019). Involvement of solar and wind power plants to cover the load of UES of Ukraine. NEC Ukrenergo 

<https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/Zaluchennya-VDE.pdf> (2020, листопад, 12). 
3 Zaika, B. (2020). Kings of the "green" tariff: Top 10 largest investors in renewable energy in Ukraine and the largest 

beneficiaries of the "green" tariff. LIGA.net <https://project.liga.net/projects/greentariff_kings/> (2020, листопад, 12). 
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Рис. 3. Добовий графік виробництва та споживання електроенергії1 

 

Для підтримки заданої частоти струму та потужності в Об’єднаній енергетичній системі 

України використовується первинне, вторинне та третинне регулювання частоти та потужності2. Для 

аналізу не беруться розрахунки генерації атомних електростанцій (АЕС) та теплоелектроцентралей 

(ТЕЦ), тому що відпуск електричної енергії обмежений автоматичним регулюванням та здійснюється 

рівномірно, а тому не може розбалансувати енергетичну систему. Така генерація відноситься 

до базового рівня, коли балансувати немає потреби.  

Нерівномірність споживання перекривається генерацією гідро- та гідроакумулюючих 

електростанцій (ГЕС та ГАЕС). На графіку лінії споживання та лінії ГЕС і ГАЕС, а також ГАЕС 

закачка прямують в одному напрямку (Рис.3). Закономірність генерації ВДЕ і ТЕС із споживанням – 

відсутня. Для швидкого реагування на зростання навантаження (зростає споживання) 

використовуються ГЕС і ГАЕС та ГАЕС закачка, тобто відбувається маневрове балансування. 

Погодинний аналіз добового графіку виробництва електроенергії показує, що при зростанні 

генерації з ВДЕ, генерація ТЕС зменшується та відповідно збільшується із спадом ВДЕ (рис. 4). 

Виявляємо пропорційну закономірність зростання, та падіння, об’єму електричної генерації 

ТЕС відносно нестабільного відпуску ВДЕ до мережі в межах середньозважених добових значень 

(рис. 5). 

За малих об’ємів генерації ВДЕ, спричинені нею перепади були невідчутні для загального 

енергетичного балансу та могли балансуватися генерацією гідро- та гідроакумулюючих 

електростанцій. На даний час, встановлена потужність об’єктів ВДЕ являється значуща для 

енергетичного балансу, розміщена нерівномірно (асиметрично відповідно до карти попиту), не має 

власних маневрових потужностей та систем накопичення енергії, – це спричиняє суттєвий дисбаланс 

та вимагає децентралізованого та централізованого постійного балансування більш потужним 

об’єктом генерації якою і є генерація ТЕС. Отже, чим більше об’єктів ВДЕ, тим більшою є 

необхідність використання вуглецевих балансуючих потужностей, що доводить закономірність та 

зелено-вугільний парадокс в Україні.  

 
1 Ukrenergo (2020). Daily electricity generation / consumption schedule by 20.04.2020  

<https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-

spozhyvannya-e-e/> (2020, листопад, 12). 
2 Fesiuk, O. (2015). Optimal load of power units for third step of regulation of their capacity. Theory of optimal 

solutions, 79-84. <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112402/14-Fesyuk.pdf?sequence=1> 

(2020, листопад, 12). 
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Рис. 4. Виробництво електроенергії ВДЕ та ТЕС ГК1 

 

Балансуюча Закономірність генерації ВДЕ та ТЕС, в межах  

середньозваженого коридору генерації (МВт) 

 

Рис. 5. Добовий графік балансуючої закономірності генерації ВДЕ та ТЕС  

в Україні станом на 20 квітня 2020 року 

Нерівномірність споживання балансується генерацією гідро- та гідроакумулюючих 

електростанцій, а енергія з вугілля, використання якої збільшує викиди СО2, балансує ріст та падіння 

генерації енергії з відновлюваних джерел. 

Враховуючи тренд загального спаду споживання електричної енергії (рис. 6) в Україні, 

зростання незбалансованої ВДЕ та підвищення коефіцієнту пікових навантажень, відносно 

середнього статистичного споживання за добу приводить до кризових перепадів напруги та 

порушення в енергетичному балансі країни. Доводиться констатувати, що українська енергетична 

мережа є надзвичайно негнучкою, і ми вбачаємо в цьому зв’язок із проблемою енергетичної бідності 

та недотриманням принципу енергетичної справедливості. 

Загальна встановлена потужність української енергетики складає більше 50 000 МВт 

при середньому споживанню 15 000 МВт на годину. 

 

 
1 Ukrenergo (2020). Daily electricity generation / consumption schedule by 20.04.2020  

<https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-

spozhyvannya-e-e/> (2020, листопад, 12). 
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Рис. 6. Тренд загального спаду споживання електричної енергії  

в Україні 

Згідно даних НЕК «Укренерго», більше ніж 70% відсотків мереж та інфраструктури ОЕС 

України потребують модернізації, а принципи та система роботи ОЕС не відповідає вимогам 

сучасного профілю споживання. Саме гнучкість та обновлення дизайну структури енергетики 

України є головною умовою до вступу ENTSO-E. 

Ще однією проблемою є концентрація об’єктів ВДЕ в окремих областях України. Переважно 

це східні та південні області1. На даному етапі генерація ВДЕ не є обмеженою ні об’ємом 

встановленої потужності однієї станції, ні загальною кількістю генерації в  межах однієї території. 

Потрібно було передбачити квоти для більш сталого та децентралізованого впровадження 

ВДЕ в регіонах, виходячи з потреби нової генерації, та обмежити розмір потужності 

для окремих станцій. 

У рамках процесу медіації 10 червня 2020 року підписано Меморандум про взаєморозуміння 

щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні. Меморандум 

став основою законопроекту № 3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», 

у якому передбачено запровадження з 2022 року (50% у 2021 році) повної відповідальності 

за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для 

всіх виробників з ВДЕ, що створить для таких суб’єктів економічні стимули для підвищення точності 

прогнозування своїх графіків відпуску електричної енергії і сприятиме розвитку сектору балансуючих 

потужностей. 

На нашу думку, невідкладною є потреба у запровадженні системи накопичення енергії та 

елементів балансування генерації ВДЕ, що дало б змогу системно генерувати енергію та балансувати 

природні фактори, а також полегшило б державне регулювання ОЕС, що в перспективі при наявності 

політичної волі сприятиме зменшенню енергетичної бідності та впровадженню принципу 

енергетичної справедливості. 

На енергоефективні рішення для паливно-енергетичного комплексу слід окремо звернути 

увагу. Так, наприклад, споживач електричної енергії може як використовувати об’єкти та енергію 

«зеленої» генерації для власних потреб (розвантажуючи мережу), так і реалізовувати надлишок такої 

енергії державі за «зеленим» тарифом – просьюмер. Комунальні підприємства мають змогу 

використовувати енергоефективні рішення та ВДЕ в рамках державного приватного партнерства. 

Починає формуватись ринок керування попитом, коли звичайні споживачі можуть надавати послуги 

НЕК «Укренерго» через зміну профілю споживання й отримуватимуть за це премії – агрегатори.  

 
1 Ukrenergo (2020). List of substations <https://ua.energy/karta-pryyednannya/> (2020, листопад, 12). 
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Передача електричної енергії, виробленої з ВДЕ може здійснюватися не лише традиційним 

шляхом – через лінії електропередач, а також, як запропоновано в «Європейській Зеленій Угоді» – 

«The European Green Deal»1 та у додатку «Green Hydrogen for a European Green Deal»2 шляхом 

перетворення первинної електричної енергії на енергоносій – «зелений» водень, згідно моделі «Power 

to Gas – Gas to Power». Таким чином, енергія може накопичуватися та транспортуватися 

у газотранспортній системі до споживача й перетворюватися знову на електричну енергію. 

Зазначений метод є 100 % екологічним та відповідає основній «зеленій» концепції розвитку ВДЕ 

в країнах ЄС. 

4. Висновок.  

Як засвідчили результати дослідження, загальносвітові тенденції енергетичного переходу 

супроводжуються посиленням потреб у гнучкості виробництва в міру збільшення його масштабів.  

Відновлювану енергетику можна ефективно розвивати тільки в комплексі зі збалансованим і 

оптимальним розвитком енергосистеми в цілому. Зазначене посилює актуальність розроблення та 

впровадження енергетичної політики для стримування залежності джерел електроенергії та 

досягнення успішного переходу до електрифікації за рахунок використання ВДЕ. Така політика має 

бути спрямована також на зменшення енергетичної бідності та впровадження принципу енергетичної 

справедливості. 

Зелено-вугільний парадокс є викликом для державного регулювання галузі енергетики 

у багатьох країнах, і в Україні зокрема. На даний час забезпечення сталого розвитку відновлюваної 

енергетики як ключового інструменту гарантування енергетичної незалежності держави є одним 

із ключових пріоритетів державної політики України щодо зменшення наслідків зміни клімату. 

Несвоєчасна зміна державного регулювання розвитку галузі відновлюваної енергетики 

призвела до реальної «зеленої» енергетичної кризи. Через відсутність ринкових механізмів 

ціноутворення система підтримки відновлюваної енергетики за моделлю «зеленого» тарифу 

не сформувала збалансованого підходу до розвитку галузі. Стрімке зростання частки генерації 

сонячних та вітрових електростанцій за такої моделі створило ряд економічних і технічних викликів, 

пов’язаних як з високою вартістю виробленої «зеленої» електроенергії, так і з обмеженими 

можливостями ОЕС України до інтеграції об’єктів відновлюваної енергетики, які мають змінний, 

негарантований графік виробництва електроенергії. 

Все це стало причиною зелено-вугільного парадоксу в Україні, коли неврегульоване 

збільшення встановленої потужності ВДЕ призвело до зменшення бази АЕС та збільшення бази ТЕС, 

що суперечить курсу на декарбонізацію вітчизняної енергетики.  

Пропозиції.  

1. Вирішення проблеми вбачається в запровадженні стимулів щодо залучення інвестицій для 

розбудови маневрових потужностей, накопичувачів електроенергії. На державному рівні має бути 

розроблена стратегія узгодженої розбудови генерування та індустріального споживання 

електроенергії, а також розвитку електричних мереж як поєднувальної ланки.  

2. Слід передбачити компенсацію нестабільності генерування ВДЕ, коли за критичних ситуацій 

диспетчер має право обмежувати генерування, що повинно бути технічно забезпечено. 

3. Оскільки ВДЕ впливають на техніко-економічні показники електричних мереж (як правило, 

збільшуються втрати електроенергії та погіршується її якість), то на етапі розробки Технічних умов 

повинно детально це враховуватися. Доцільно одночасно з будівництвом станцій модернізувати 

відповідні мережі, інтелектуалізуючи їх і наближаючи до «розумних». 

4. Актуальним напрямом державного регулювання енергетичної галузі є подолання асиметрії 

інвестування: створення умов для того, щоб при інвестуванні в потужність симетрично вкладалися 

кошти також і в розвиток мережі та систем накопичення енергії. 

5. Перспективним є повноцінний перехід від системи підтримки за «зеленим» тарифом 

до конкурентної моделі стимулювання розвитку відновлювальної енергетики шляхом проведення 

аукціонів з розподілу підтримки («зелених» аукціонів). 

 
1 European Commission (2019) The European Green Deal. Communication from the commission. Brussels 

<https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF> 

(2020, листопад, 12). 
2 Wijk, A., Chatzimarkakis, J. (2020). Green Hydrogen for a European Green Deal A 2x40 GW Initiative. Hydrogen 

Europe, Brussels, March 2020. 
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Таким чином, за умови більш послідовних і систематичних дій з боку уряду України та 

політичної волі виконати раніше озвучені обіцянки щодо реформ в енергетичному секторі «зелено-

вугільний парадокс» поступово втрачатиме свою актуальність. А це, в свою чергу, сприятиме сталому 

розвитку відновлюваної енергетики в економічно ефективний спосіб з урахуванням балансу інтересів 

держави, виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, споживачів електричної 

енергії та інших учасників ринку. 
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This article presents evaluation of staffing in the system of higher education in Ukraine based on 
the analysis of statistical reporting. There have been made evaluation of the structure of academic 
staff of the higher school and the changes in their numbers, indices of activity of postgraduate and 
doctorate programs, focusing on the defense of thesis research works in the fields of knowledge 
and their comparison with the changes in the demand of prospective students for higher 
education. Based on the results of such evaluation the need has been outlined to improve the 
principles and approaches to the formation of staff potential of higher school taking into 
consideration the needs of human resources in sectoral markets. 
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Problem statement. To ensure compliance with the requirements of the state standards in the course of 

activities in the sphere of higher education, higher educational establishments (HEE) must possess a complex 

of resources whose integral part is the staff component. Undoubtedly staffing policy must be oriented towards 

organization of the effective educational, scientific, managerial and financial-economic activity, but the key 

task is the task of the formation of staff composition involved in the educational process producing 

a qualitatively new workforce and supplying economy of the country with highly-skilled professionals. 

Analysis of the latest studies and publications. The problems of the formation, use and 

development of performance potential of the higher education establishments (HEE) are elucidated 

in the works of O. Pochtovyuk, M. Terovanesov, A. Rybnikov, O. Kolesnyk, O. Skibytska, O. Obmok, 

O. Rezvan. The essence and content of educational and scientific potential of the higher education system 

in general and teacher training college has been described by I. Stepanets in his works. However, there is 

still no actual formulation of a comprehensive and systemic nature of staffing in the higher school and thus 

some of the aspects of this issue require a separate scientific study taking into consideration its 

problematical character and importance. 

The purpose of this article is assessment, determination of particularities and regularities 

of the formation and tendencies of the development of staffing in the system of strategic priorities 

in the development of higher education in Ukraine. 

Statement of key material. Academic staff of the higher school is formed by the teaching, academic 

teaching and scientific personnel which is specified in Article 53 of the Law of Ukraine “On higher 

education”. 

“1. Academic teaching employees are persons who carry on educational, methodological, scientific 

(scientific and technical, artistic) and organizational work in the HEE on the full-time basis.  

2. Teaching employees are persons who carry on educational, methodological and organizational work 

in the HEE on the full-time basis. 

3. Academic employees are persons who carry on scientific, technical or scientific-organizational work 

professionally under a labor contract (agreement) on the full-time basis and have an appropriate qualification 

whether having or not having an academic degree or academic title.”1 

 
1 Закон України про вищу освіту, 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text2> (2020, September, 20). 
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Academic and academic teaching employees aside from the participants of educational process 

at the same time are the subjects of scientific and technical activity. Even before 2019 the State 

Committee for Statistics of Ukraine did not take into account the data on academic employees when 

assessing the academic staff of the higher school. However, the Law of Ukraine “On scientific and 

scientific-technical activity” clearly describes the relation of an academic specialist to the teaching 

activity: academic specialist is a scientist who has a higher education above the second level (Master ’s 

degree), carrying on scientific, scientific-technical, scientific-organizational, scientific-teaching activity 

professionally under a labor contract (agreement) and has an appropriate qualification whether having 

or not having an academic degree or academic title, confirmed by the results of certification in cases 

provided for by the laws1. 

There is an inconsistence as to what education establishments we attribute to the HEE. The Law of 

Ukraine “On higher education” determines such types of the HEE as universities, academies, institutes, 

colleges2. The latter, according to the Law of Ukraine “On professional pre-higher education”, are attributed 

to the professional pre- HEE 3. In 2019 colleges, junior colleges and technical schools for the last time 

admitted students for the junior specialist degree as for a level of higher education, before that they were 

attributed in the reports of the State Statistical Service of Ukraine to the HEE with indication of the level of 

accreditation. 

Analysis of staffing in the higher education requires assessment of a great amount of data (Table 1). 

The network of the establishments and the body of those who obtain higher education require a top-priority 

analysis. 

As we see, intentions of the government officials to reduce the number of HEE are confirmed by 

the transformations taking place in this sphere despite the insignificant increase of the number of HEE  

of I-II and III-IV levels of accreditation by 0.6% in 2017/2018 compared to 2016/2017 academic year. 

The 2019/2020 academic year was characterized by the large-scale downsizing by 5.6%. 

This concerned the closure and merging of colleges, junior colleges and technical schools – 8.6%. 

Universities, academies and institutes experienced greater changes in the previous year, when 

their number fell by 2.4%. 

However, the number of students studying in the HEE decreased steadily during 2015-2018, though in 

the last 2019/2020 academic year there was a significant negative jump of this value by 5.4%. 

Despite the continuous talks about the reduction of the number and merger of the HEE of the III-IV 

levels of accreditation their number does not fall drastically. On the contrary, they are in greater demand 

among the perspective students, and the reduction of the number of students here is not significant: the lowest 

in 2016/2017 academic year – 0.4%, and the highest – 4.2% in 2019/2020 academic year. Such trends are 

caused not only by reduction of the number of HEE, but also by the economic and demographic situation and 

by their growing popularity of choice among the perspective students of foreign HEE. 

Reforming of higher education is impossible without participation and teaching support of the HEE 

staff that pertains more to their creative potential. The fact, that in 2019 the State Committee for Statistics of 

Ukraine in its analytical reports assessing teaching staff of higher school took into account the data on 

academic specialists, had an effect on the increase of this index in 2019/2020 academic year by 2.6%. The 

weight of influence of academic specialists on this index was 3.95%. 

In the period from 2015 to 2018 one instructor had an average of 10 students. In educational 

establishments with a higher level of accreditation one instructor had one student more. Reduction of the 

number of students in comparison with the downsizing of the teaching staff last year was more dramatic, 

therefore the number of students decreased to 9. This can be explained by inclusion in the teaching staff of 

HEE the category of academic specialists. 

If, according to the “License Conditions for Educational Activities of Educational Establishments” 

the number of members of the teaching staff is sufficient provided, that it corresponds to the ratio 

of 30 seekers for higher education of all levels, courses and forms of studies (except online – no more than 60) 

 

 
1 Закон України про наукову і науково-технічну діяльність, 2016 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text > (2020, September, 20). 
2 Закон України про вищу освіту, 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text2> (2020, September, 20). 
3 Закон України про фахову передвищу освіту, 2019 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text > (2020, September, 20). 
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Table 1 

Key indices of academic staff and the body of higher education seekers overtime  

(2014/2015-2019/2020 academic years) 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

HEE of I-II levels of accreditation  

(colleges, technical high schools) 
371 370 372 370 338 

HEE of III-IV levels of accreditation 

(universities, academies, institutes) 
230 217 209 200 174 

students in them, thousand persons 1375 1369 1330 1322 1266 

Academic specialists, total number - - - - 6049 

working in HEE of I-II levels  

of accreditation, persons 
- - - - 83 

working in HEE of III-IV levels 

of accreditation, persons 
- - - - 5966 

Academic teaching workers, total number 111878 110396 108101 106765 105984 

working in HEE of I-II levels  

of accreditation, persons 
152 341 328 325 1274 

working in HEE of III-IV levels 

of accreditation, persons 
111726 110055 107773 106440 104710 

Teaching staff, total number 51017 49333 48236 46212 44876 

working in HEE of I-II levels  

of accreditation, persons 
28512 27435 26626 25618 22093 

working in HEE of III-IV levels 

of accreditation, persons 
22505 21898 21610 20594 22783 

HEE (as at the start of academic year) 659 657 661 652 619 

students in them, thousand persons 1605 1506 1539 1522 1440 

Academic staff in HEE of I-II levels 

of accreditation, total number 
28664 27776 26954 25643 23450 

Academic staff in HEE of III-IV levels 

of accreditation, total number 
134231 131953 129383 127034 133459 

Academic staff in HEE, total number 162895 159729 156337 152977 156909 

Source: produced by the author on the basis of1 

 

in relevant speciality per one instructor, then the load on the group of educational work is even too small2. 

But it should be borne in mind that academic case of a higher school instructor may contain up to 5 disciplines. 

The norms of the number of students per one full-time post of the academic teaching employee differ for each 

speciality, educational level and the form of studies3, and a member of the teaching group of one specialty 

may be included in the teaching group of other speciality in the same educational establishment, which will 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Статистичні збірники Вища освіта в Україні за 2015-2019 рр. 

<https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm> (2020, September, 20 
2 Постанова про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”, 2018 

(Кабінет міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

347-2018-%D0%BF#Text>(2020, September, 20). 
3 Постанова про нормативи чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, 

здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну 

посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих 

навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності, 2002 (Кабінет міністрів України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-%D0%BF#Text> 

(2020, September, 20). 
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increase the amount of classroom and out-of-class workload. That being said, the need for the full-time posts 

for carrying on the educational process is determined proceeding from the standard of working time of 

educational work of teaching, academic teaching and scientific staff of the HEE, depending on the academic 

degree and academic title of the instructor. 

Dynamics of qualitative composition of the academic teaching staff shows that from year to year 

the number of doctors of sciences though slightly, but grows. If in 2015/2016 the number of instructors 

with an academic degree attained 65.4%, in 2019/2020 academic year their number increased up to 70.6%. 

Their age composition has a tendency towards ageing. The numerical composition of the younger people 

under 30 years employed in this sphere falls, and if in 2001 there were 22.5% of them, in 2007 – 18.8%, 

in 2018 their number fell to 15.4% despite the fact, that a sufficiently effective institute of postgraduate 

and doctoral studies (Fig. 1 and 2) formed by the HEE and by the scientific establishments functions 

in Ukraine. 

 

Fig. 1. Network of establishments with postgraduate programs (2014-2018) 

Source: produced by the author on the basis of1 

 

Fig. 2. Network of establishments with doctoral programs (2014-2018) 

Source: Developed by the author on the basis of2 

 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Статистичні збірники Наукова та інноваційна діяльність в Україні 

за 2014-2018 рр. <http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm>(2020, September, 20). 
2 Ibid. 
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The number of national universities training postgraduate students is higher than the number of HEE, 

and the number of them training doctoral students, on the contrary, is smaller. There is a negative trend of 

reducing the number of national universities that train the academic degree seekers, but both, in quantitative 

terms and percentage-wise the total number: postgraduate students – 53.3% in 2014 and 48.7% in 2018; 

doctoral students – 38.6% in 2014 and 35.6% in 2018. As to the HEE, despite the reduction of their number, 

their share in the general structure grows: postgraduate students – 46.7% in 2014 and 51.3% in 2018; doctoral 

students – 61.6% in 2014 and 64.4% in 2018. 

The largest number of postgraduate students study in the HEE despite their small share in the total 

number. The same situation is with the training of doctors of sciences (Table 2). 

Table 2 

Key indices of activity of postgraduate and doctoral training in Ukraine 

(2014-2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Number of postgraduate students,  

total persons 
27622 28487  25963  24786  22829  

National universities, persons 4129 3862  3125  2652  2080  

as a percentage to total number 

of postgraduate students  
14,9 13,6  12,0  10,7  9,1  

HEE, persons 23493 24625  22838  22134  20749  

as a percentage to total number 

of postgraduate students  
85,1 86,4  88,0  89,3  90,9  

Number of doctoral students, total persons 1759 1821  1792  1646  1145  

National universities, persons 341 338  308  272  176  

as a percentage to total number  

of doctoral students  
19,4 18,6  17,2  16,5  15,4  

HEE, persons 1418 1483  1484  1374  969  

as a percentage to total number  

of doctoral students 
80,6 81,4  82,8  83,5  84,6  

Source: Developed by the author on the basis of1 

 

In general, from 2014 to 2018 training of doctors of sciences in the HEE fell by 31.7% and by 48.4% 

in the national universities. If in 2014 one establishment had 3 candidates for the doctor’s degree and 

9 candidates for the degree of the candidate of sciences, in 2018 these figures fell by approximately 30%. 

The number of candidates for the degree of the doctor of sciences per one national university fell by 37.5%, 

and by 9.6% per one HEE. Training of postgraduate students fell by 49.6% in the national universities and 

by 11.7% in the HEE.  

If the fall in the number of the candidates is accompanied by an increase of the effective component – 

defense of dissertations – we can talk about the positive shifts, because most of the academic degree seekers 

study at the expense of the state budget and these expenses must be justified (Fig. 3 and 4).  

The number of postgraduate student graduates kept on falling till 2017, but in 2018 it grew by 5.2%. 

In doctoral studies, the breakthrough took place in 2018 with the growth of 77%. Before that, starting from 

2015, there has been a reduction of the number of graduates. 

The number of defended dissertation among the postgraduate students kept on falling from 2015 

to 2017, but in 2018 it slightly increased. However, their proportion fell from 24.8% in 2014 to 23% in 2018. 

The defense of doctoral dissertations within five years also showed a downward trend from 27.3% in 2014 

to 24.1% in 2018. The proportion of defended dissertations here is higher than that of the post graduate 

students, which is explained by a more balanced approach to the choice of the research subject and presence 

of previous exploratory works. 

 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Статистичні збірники Наукова та інноваційна діяльність в Україні 

за 2014-2018 рр. <http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm>(2020, September, 20). 
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Fig. 3. Graduation of postgraduate students and the number of dissertations  

for the academic degree over time in 2014-2018  

Source: Developed by the author on the basis of1 

 

 

 

Fig. 4. Graduation of doctoral students and the number of dissertations  

for the academic degree over time in 2014-2018  

Source: Developed by the author on the basis of2 

 

 

 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Статистичні збірники Наукова та інноваційна  

діяльність в Україні за 2014-2018 рр. <http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm>  

(2020, September, 20). 
2 Ibid. 
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Despite the declining efficiency of functioning of postgraduate and doctoral programs, the share 

of instructors with a scientific degree and an academic title is growing, which should indicate 

an improvement in the quality of instruction. However, negative comments of employers on the quality 

of skills and competencies of the graduates in certain areas are becoming more frequent. In our opinion, 

this is caused by fluctuations in the pace of development in the industries, which creates changes 

in the sectoral structure of employment and professional-qualification demand for the workforce 

and personnel retraining. 

The central executive body in the field of education and science forms, periodically amends and 

improves the list of specialities and industries for which specialists, including the academic degree seekers, 

are trained in the HEE 12. To adapt activities of academic staff, graduates of the previous years, 

to the provisions of the new list, the Ministry of Education and Science of Ukraine issued its order #1151 

“On particularities of introduction of the list of the fields of expertise and specialities in which higher 

education seekers are trained, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine #266 

of April 29, 2015”3, whereby the tables of correspondences of scientific specialties, areas and professions 

in which training of higher education students was and will be carried out have been approved. 

With the growing demand for specialists in a particular field of activity it should be recognized 

that they must be taught by the instructor competent in the relevant field. So involvement of young 

people in teaching activities, who have already obtained education in accordance with the updated list 

of industries, will help to form the appropriate skills and competencies necessary for the future graduates 

in line with the present day tendencies. Therefore, it is expedient to carry out a comparative analysis 

of the pattern of admission to and graduation from graduate/doctoral studies in relevant fields with 

changes in the demand of applicants for higher education depending on the labor market trends.It will 

show how strategically correct was the choice of academic degree seekers and those who determine 

the number of training of academic teaching staff through postgraduate and doctoral studies by way 

of budgetary funding in a particular speciality and outline the content of formation of the qualitative 

component of the personnel reserve. 

Shortage of statistical data, or rather their detailing, holds in check implementation of such studies. 

For a more meaningful assessment formation of the personnel reserve it would be expedient to analyze 

the above indices by specialities, rather than by the fields of knowledge or sciences, because as of today 

graduation and defense of dissertations by the academic degree seekers under the list of 2011 still 

continue, but already began under the list of 2015. Аdmission of academic degree seekers under the new 

list started in 2016, therefore, the approximate period of graduation of the doctors of philosophy should 

have taken place in 2020, and that of the doctors of sciences in 2018. Although occasional graduations 

and defenses of dissertations under the new list of the fields of knowledge took place in the first years 

and, likewise, there continued graduations and defenses under the previous list of the fields of science. 

The admission of candidates for the bachelor’s, specialist and master’s degrees since 2016 was made 

exclusively under the list of the fields of knowledge 2015. The obsolete content and mechanism 

of statistical reporting, as well as the generalized data collection by the State Statistics Service in the 

fields of sciences, do not permit a detailed assessment of the quality of the supply of personnel reserve 

for the HEE. We can make a comparison separately by the fields of sciences and separately by the fields 

of knowledge (Fig. 5). 

Comparing proportion of the TOP-10 fields of knowledge to which the maximum admission to the first 

and second cycles of higher education was made in the period 2016-2019 with the ten top most productive 

in terms of defense of dissertations by postgraduate and doctoral students, we see that the list of the fields 

of knowledge is not radically different, but they may be inferior in weight. 

 
1 Постанова про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, 2015 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Кабінету Міністрів України 

<https://www.kmu.gov.ua/npas/248149695 >(2020, September, 20). 
2 Постанова про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, 2017 

(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

53-2017-%D0%BF#Text >(2020, September, 20). 
3 Наказ про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266, 2015 (Міністерство освіти та науки України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text>(2020, September, 20). 
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Fig. 5. Structural indices of the highest rating fields of knowledge  

in the period 2016-2019 

Source: Developed by the author on the basis of1 

 
Thus, in field “Agrarian sciences and food products” there were no dissertations defended for the doctor 

of philosophy degree in the period of 2016-2019, and in field “Culture and art” there were defended very few 

dissertations defended by both, postgraduate and doctoral students although both were in the top ten in terms 

of the number of entrants enrolled in 2016-2019. It is worth to note the low activity of applicants in such field 

of knowledge as “Mathematics and statistics” in contrast with the scientific activity of postgraduate 

and doctoral students, whose scientific achievements in this field rate exceptionally high abroad. 

Redundant number of the trained academic staff in certain fields can have an adverse effect 

on the perspectives of employment of postgraduate and doctoral graduates. It is clear that not all of them will 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Статистичні збірники Наукова та інноваційна діяльність в Україні 

за 2014-2018 рр. <http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm>(2020, September, 20). 
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be involved in the educational process in the future, but their scholarly studies will form the theoretical basis 

and ensure practical development of the field. 

Conclusions. Therefore for determination of the need for the formation of human resources for higher 

education it is necessary: 

– standard numbers of those who study for the post of instructor taking into account the dependence 

on a speciality, educational level and the form of studies; 

– academic case of a high school instructor, that may contain from one to five disciplines; 

– license conditions for conducting educational activities of the HEE; 

– the need for academic, academic teaching, teaching specialists in a particular field of knowledge 

explained not only by the demand for the speciality, but also by long- and medium-term forecasts of labor 

market needs; 

– possibility of retraining of higher education staff on the basis of interdisciplinary integration 

of educational sectors. 

To this end it is first of all incumbent to: 

– pay more attention to explaining the proposition of higher education in the field of knowledge 

in comparison with the study of demand ; 

– improve approaches, content and detailing of the sectoral statistical information, that would 

facilitate monitoring of relevant processes and adoption of sound management decisions in the process 

of implementation of educational reforms; 

– eliminate inconsistency of the standard numbers of those who study for the full-time post 

of instructor in a HEE with the staff requirements to ensure educational activities in the sphere of higher 

education on the approved license conditions and within time limits for planning and logging of educational 

work of the instructors HEE. 

Major changes in the world of work have had a certain impact on the career expectations 

of the teenagers, whose attention is more centered on fewer occupations, but still somehow coincide with 

the focus of academic degree students in these fields of knowledge, which characterizes best the strategy 

of higher education staff potential. Development of education should be carried out taking into account 

the correlation dependence on such value as the real need of the production sphere in intellectual and human 

capital, which requires further rigorous research. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

НА ПРИКЛАДІ США, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  

ТА ЯПОНІЇ  

The article analyzes the approaches of scientists to define the concept of credit and investment 
policy. Also the articleoffers the author’s interpretation of this term. The experience of developed 
countries (USA, Great Britain and Japan) in the field of credit and investment policy is analyzed. 
The key functions and main features of the activity of regulatory authorities in this area are 
researched. In addition, the fundamental provisions of the legislative regulation of credit and 
investment activities in theses countries are described. It is concluded that there is at least one 
regulatory authority in every analyzed countries, the main purpose of which is to protect the rights 
of consumers and investors, to ensure open and fair realization of credit and investment activities, 
and to promote security and efficiency of payments and reliability of the entire financial and 
investment system institutions. 
Key words: credit and investment policy, credit activity, investment climate, legislative 
regulation, resources, investors. 

Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах кредитна та інвестиційна діяльність є 

важливою складовою фінансової сфери держави та активно впливає на усі її макроекономічні 

показники. Окремі аспекти такої діяльності регулюються відповідними державними органами та 

спеціалізованими законами. Однак динамічні зміни у суспільстві, активна діджиталізація, поява 

нових фінансових інструментів та інвестиційних моделей вимагає комплексного рішення, яким, 

на нашу думку, є постійне вдосконалення кредитно-інвестиційної політики на рівні держави. Поняття 

кредитно-інвестиційної політики є багатогранним та характеризується значною кількістю 

особливостей та, як наслідок, потребує глибокого наукового дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведене дослідження показало, що більшість 

науковців у даній сфері у своїх працях розглядають кредитно-інвестиційну політику лише з двох 

окремих сторін: або кредитну політику, або інвестиційну політику.  
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До прикладу, вітчизняний науковець Карбівничий І.В.1 акцентує власну увагу на кредитній політиці 

та пропонує розглядати її як сукупність дій, «спрямованих на управлінні кредитним потенціалом та 

внутрішніми кредитними процесами», а також «на управління діяльністю його клієнтів».  

Дослідники Русіна Ю.О. та Ковтун М.В.2 переконані, що кредитну політику варто розглядати 

як «структурно-функціональну цілісність взаємопов’язаних між собою елементів (цілей, завдань, 

принципів, технологій, організацій), взаємодія яких дає змогу визначити найбільш ефективні стратегії 

діяльності на ринку кредитних послуг».  

Значна частина праць, що стосуються кредитної політики, розглядає це поняття лише 

на мікрорівні, тобто на рівні окремого підприємства чи фінансово-кредитної установи, і абсолютно 

не досліджується кредитна політика на рівна держави.  

Інша когорта науковців займаються вивченням поняття інвестиційної політики та її складових. 

Так, Цанько О.3 розглядає державну інвестиційну політику як «діяльність держави щодо регулювання 

процесу інвестування з метою виконання основних соціально-економічних цілей розвитку країни, 

комплекс економічних, організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на створення 

сприятливого інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності 

національного господарства».  

Шевердіна О.4 переконана, що державна інвестиційна політика є «складником економічної 

політики держави, що включає комплекс правових, адміністративних та економічних заходів, що 

провадиться з метою поширення та активізації інвестиційних процесів, а також регулювання 

капіталовкладень для контролю над структурною перебудовою виробництва, його технічного та 

технологічного оновлення і модернізації».  

Існує також інша частина дослідників, що аналізують стан та характеристики кредитної-

інвестиційної політики лише в контексті монетарної політики. Закордонний дослідник Н. Туркеші5 

досліджує як процентні ставки та облікова ставка центрального банку впливає на макроекономічні 

показники держави. Вітчизняні науковці М.Е. Люзняк та О.М. Бартош6 аналізували вплив 

інструментів монетарної політики центрального банку на кредитний ринок держави.  

Отже, потребує детального вивчення комплексне поняття кредитно-інвестиційної політики 

держави, його характеристики, особливості та найкращі практики у світі.  

Цілі статті. Метою даної статті є дослідження поняття «кредитно-інвестиційної політики 

держави», а також аналіз особливостей її реалізування в розвинених країнах світі з метою 

адаптування найкращих практик до українських реалій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кредитно-інвестиційна політика є елементом 

економічної політики держави, який складається з організаційно-правових та економічних заходів, 

що розвивають кредитно-інвестиційну діяльність, регулюють використання кредитних та 

інвестиційних ресурсів з метою забезпечення збалансованого розвитку національної економіки. 

Кожна держава характеризується певними особливостями у провадженні власної кредитно-

інвестиційної політики. Проте є певні ключові приклади розвинених держав, і саме кредитно-

інвестиційна політика таких країни була об’єктом дослідження.  

Варто розпочати з аналізування досвіду США, так як ця країна завжди очолює рейтинги 

за обсягами інвестицій, за легкістю ведення бізнесу, за операціями фінансування тощо.  
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<https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/51574/1/Karbivnychuj_credit_policy_ 

in_banks.pdf;jsessionid=1D23801CD55539E8B732560AC0F960B7>(2020, жовтень, 15). 
2 Русіна, Ю. О., Ковтун, М. В. (2014). Механізм формування та реалізації кредитної політики банку. 

Економіка. Управління. Інновації, 1 (11) <http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_52> (2020, жовтень, 15). 
3 Цанько О. (2016). Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект. 

Ефективність державного управління, 1/2(46/47), 92-99. 
4 Шевердіна, О. (2012). Інвестиційна політика України як об’єкт державної економічної політики. Державна 

політика, 4, 111-117. 
5 Turkeshi, N. (2016). The impact of monetary instruments in the development of monetary policy in the republic 

of Macedonia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 5 (3 S1). DOI: 10.5901/ajis.2016.v5n3s1p539. 
6 Люзняк, М. Е., Бартош, О. М. (2011). Інструменти грошово-кредитної політики НБУ та їх вплив 

на депозитний і кредитний ринки. Ефективна економіка, 12. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_21> 

(2020, листопад, 25). 
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Американська модель кредитно-інвестиційної політики характеризується такими основними 

суб’єктами1: 

– центральний банк США (U.S. Central Bank) 

– рада керівників Федерального резерву (Federal Reserve Board of Governors) 

– 12 федеральних резервних банків (Federal Reserve Banks) 

– Федеральний комітет відкритого ринку (Federal Open Market Committee, FOMC) 

– комісія з цінних паперів і бірж США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).  

Центральний банк, рада керуючих, федеральні банки та комітет відкритого ринку є складовими 

федеральної резервної системи. Загалом їх основними спільними функціями є такі: 

– сприяння максимальній зайнятості, стабільним цінам та помірним довгостроковим 

процентним ставкам в економіці США; 

– сприяння стабільності фінансової системи та мінімізування системних ризиків шляхом 

активного моніторингу; 

– сприяння безпеці та надійності окремих фінансових установ та контролювання їх впливу 

на фінансову та інвестиційну системи.  

Центральний банк впливає на 12 федеральних банків. Ці установи працюють самостійно, але 

під наглядом і центрального банку, і ради керівників та комісії відкритого ринку.  

Спочатку передбачалося, кожен з 12 резервних банків мав працювати незалежно від інших 

резервних банків та навіть самостійно встановлювати процентні ставки. Концепція формування 

національної економічної політики була недостатньо розробленою, і вплив операцій на відкритому 

ринку – купівлі та продажу державних цінних паперів США – на формування політики був менш 

значним. 

У зв’язку з збільшенням інтегрованості держави та завдяки розвитку технологій, зв’язку, 

транспорту та фінансових послуг, ефективне проведення монетарної політики почало вимагати 

посиленої співпраці та координації у всій системі, як наслідок було Раду керуючих, тобто агентство 

федерального уряду, яке звітує перед Конгресом і підпорядковується йому безпосередньо, надає 

загальні вказівки для фінансово-кредитної системи та контролює 12 резервних банків2. 

Рада керуючих, Федеральний резервний банк (резервні банки) та Федеральний комітет 

відкритого ринку (FOMC) приймають рішення, що сприяють зміцненню економіки США та 

стабільності фінансової системи США. Конгрес контролює систему Федерального резервного резерву 

та її суб’єкти. Рада губернаторів – незалежне агентство федерального уряду3.  

Надзвичайно важливу роль відіграє Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) – американський 

наглядовий орган, відповідальний за регулювання ринків цінних паперів та захист інвесторів. SEC 

була створена прийняттям Закону США про цінні папери 1933 року та Закону про цінні папери та 

біржі 1934 року, головним чином у відповідь на крах фондового ринку 1929 року, що призвів 

до Великої депресії.  

Основна функція SEC – це нагляд за організаціями та приватними особами на ринках цінних 

паперів, включаючи біржі цінних паперів, брокерські фірми, дилерів, інвестиційних радників та 

інвестиційні фонди. Завдяки встановленим законам та правилам щодо цінних паперів SEC сприяє 

розкриттю та обміну ринковою інформацією, чесній торгівлі та захисту від шахрайства. Він надає 

інвесторам доступ до заяв про реєстрацію, періодичних фінансових звітів та інших форм цінних 

паперів через свою електронну базу даних збору, аналізу та пошуку4.  

SEC складається з п’яти відділів та 24 офісів. Їх цілі – тлумачити та вживати заходів щодо 

виконання законів про цінні папери, видавати нові правила, забезпечувати нагляд за діяльністю 

установ цінних паперів та координувати регулювання між різними рівнями управління.  

П’ять основних підрозділів та їх відповідні ролі: 

– Відділ корпоративних фінансів: гарантує, що інвестори отримують інформацію, що 

стосується фінансових перспектив компанії або ціни акцій для прийняття обґрунтованих 

інвестиційних рішень. 

 
1 Board of Governors of the Federal Reserve System (2020). Recent Developments 

<https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/structure-federal-reserve-system.htm> (2020, листопад, 23). 
2 Там само. 
3 Federal Open Market Committee (2020). Federal Open Market Committee 

<https://www.newyorkfed.org/aboutthefed/fedpoint/fed48.html> (2020, листопад, 26). 
4 SEC (2020). Homepage <https://www.sec.gov/> (2020, листопад, 23). 
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– Відділ примусового виконання: відповідальний за забезпечення виконання норм SEC 

шляхом розслідування справ та переслідування цивільних позовів та адміністративних проваджень. 

– Відділ управління інвестиціями: регулює діяльність інвестиційних компаній, змінних 

страхових продуктів та федеральних зареєстрованих інвестиційних радників. 

– Відділ економічного аналізу та аналізу ризиків: інтегрує економіку та аналіз даних в основну 

місію SEC. 

– Відділ торгівлі та ринків: встановлює та підтримує стандарти справедливих, упорядкованих 

та ефективних ринків. 

Серед усіх офісів SEC, Бюро викривачів виділяється як один із найпотужніших засобів 

забезпечення правопорядку. Програма SEC, що подає повідомлення про винагороду, винагороджує 

осіб, що відповідають вимогам, за обмін оригінальною інформацією, що призводить до успішних 

правоохоронних дій із грошовими санкціями на суму понад 1 млн доларів. Фізичні особи можуть 

отримати від 10% до 30% від загальної виручки санкцій. 

Сьогодні SEC щороку проводить численні цивільно-виконавчі дії проти фірм та приватних осіб, 

які порушують законодавство про цінні папери. Типові правопорушення, які переслідуються SEC, 

включають шахрайство з бухгалтерським обліком, розповсюдження оманливої або неправдивої 

інформації та торгівлю особами, що інсайдерські. 

Основними законами, що регулюють кредитно-інвестиційну діяльність в США, є такі: Закон 

про дерегуляцію та монетарний контроль депозитарних установ 1980 року, Jumpstart Our Business 

Startups (JOBS) Act of 2012, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010, 

Sarbanes-Oxley Act of 2002. З точки зору інвестиційного права, надзвичайно важливим є закон, 

прийнятий президентом США Б.Обамою Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act у 2012 р. Цей 

закон послаблює правила щодо звітування, контролю та рекламування для компаній, які намагаються 

залучити кошти інвесторів.  

Цікаво, що цей закон обмежую суму, яку фізичні особи можуть вкладати інвестиції. Обмеження 

полягають у тому, що фізичні особи, чий валовий дохід складає до 100 000 дол. США в рік, можуть 

інвестувати лише максимально до 2000 дол. США, а інвестори з доходом більше 100 000 дол. США 

мають обмеження у розмірі 10% від річного доходу (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Ключові положення закону JOBS1 

 
1 The White House (2012). President Obama To Sign Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/04/05/president-obama-sign-jumpstart-our-business-

startups-jobs-act> (2020, листопад, 13). 
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Закон США обмежує суму потенційних інвестицій з метою захисту населення від можливого 

банкрутства, так як вкладання коштів в стартапи за допомогою краудфандингу чи інших методів 

не гарантує повернення коштів та прибутку.  

Варто також зазначити, що за оцінками експертів такий закон дозволяє залучити 

до інвестиційної сфери значну кількість коштів, які раніше не використовувалися. Середня сума 

інвестицій на людину в США складає 12 000 дол. США. Якщо додатково залучаться завдяки закону 

хоча б 25 000 людей, то економіка одержає 300 млн дол США нових інвестицій1.  

Щодо Великобританії, то у цій країні є два ключові регулятори. Орган пруденційного 

регулювання (“PRA”) відповідає за фінансову безпеку та надійність банків. Орган фінансового 

регулювання і нагляду Великобританії (FCA) відповідає за те, як банки ставляться до своїх клієнтів 

та поводяться на фінансових ринках. 

Мета FCA – забезпечити належне функціонування відповідних ринків і вони ставлять перед 

собою такі оперативні цілі: захистити споживачів; захистити фінансові ринки; сприяти конкуренції 

в інтересах споживачів. FCA є незалежним державним органом, який повністю фінансується 

фірмами, які знаходяться під регулюванням, шляхом стягнення з них зборів. Цей орган є підзвітним 

Казначейству, яке відповідає за фінансову систему Великобританії, та парламенту2. 

Орган пруденційного регулювання (PRA) є частиною Банку Англії і відповідає за пруденційне 

регулювання та нагляд за банками, кредитними спілками, страховиками та основними 

інвестиційними фірмами. Він встановлює стандарти та здійснює нагляд за фінансовими установами 

на рівні окремої фірми. Загалом PRA регулює приблизно 1700 фінансових фірм. PRA має дві статутні 

цілі: сприяти безпеці та надійності цих фірм; сприяти забезпеченню належного рівня захисту для 

страхувальників (для страховиків). Це робить важливий внесок у основну мету Банку – захист та 

підвищення стабільності фінансової системи Великобританії3.  

За допомогою регулювання PRA встановлює стандарти, які фірми повинні виконувати, та 

контролює їх відповідність. PRA використовуватиме власне судження щодо того, чи фінансові фірми 

безпечні та надійні, чи забезпечують страховики належний захист страхувальникам і чи продовжують 

компанії виконувати порогові умови.  

Фінансова та інвестиційна діяльність в Великобританії регулюється Законом 2000 

про фінансові послуги та ринки (Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). До цього Закону 

термін "дотримання вимог" був відносно незнайомим і розглядався як низький пріоритет 

у господарській діяльності. FSMA був представлений як повний, точний та доступний документ, що 

детально описує ролі та відповідальність фінансових послуг та ринкових галузей. Хоча багато його 

частин було скасовано або змінено, це настільки ж важливе законодавство, яке запровадило 

Управління фінансових послуг (FSA) як регулятор для страхування, інвестиційного бізнесу та 

банківської діяльності. FSMA також відомий тим, що окреслив регулятивні цілі Органу фінансової 

поведінки (FCA). Ці обов’язки включають довіру до ринку, фінансову стабільність, обізнаність 

громадськості, захист споживачів та зменшення фінансової злочинності 4. 

Через підвищення законодавства багато частин FSMA були скасовані. Однак нормативні акти 

забезпечують основу для більшої частини пізнішого законодавства, включаючи Закон про фінансові 

послуги 2012 року та Закон про Банк Англії та Закон про фінансові послуги 2016. Зміни до фінансових 

послуг, запроваджені FSMA, сприяли покращенню обслуговування споживачів, кращому 

співвідношенню для грошові товари та послуги, а також чіткіша, корисніша інформація.  

Споживачі можуть відчувати себе в безпеці, знаючи, що існують довірені дозволи та 

регуляторні системи, які працюють над тим, щоб забезпечити відповідність підприємств 

законодавству, такому як FSMA. 

 
1 Farrell, J., Hedges, K. (2012). The JOBS Act: What Startups and Small Businesses Need to Know [Infographic]. 

Forbes <https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2012/09/21/the-jobs-act-what-startups-and-small-businesses-

need-to-know-infographic/?sh=73f4baf11067> (2020, листопад, 18). 
2 FCA (2020). Homepage <https://www.fca.org.uk/> (2020, листопад, 10). 
3 Bank of England (2020). Prudential regulation <https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation> 

(2020, листопад, 05). 
4 Global Legal Insights (2020). Regulatory architecture: overview of banking regulators and key regulations 

<www.globallegalinsights.com/practice-areas/banking-and-finance-laws-and-regulations/united-kingdom#chaptercontent2> 

(2020, листопад, 03). 
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Відповідно до інвестиційної схеми підприємства фізичні особи можуть отримати податковий 

кредит до 30% від вартості, вкладеної в кваліфіковані акції, на інвестиції до: 1 мільйон фунтів 

стерлінгів на рік; 2 мільйони фунтів стерлінгів на рік, якщо щонайменше 1 мільйон фунтів стерлінгів 

інвестується у наукомісткі компанії; 200 000 фунтів стерлінгів на рік, якщо інвестувати їх у компанії 

довірчого венчурного капіталу. 

Більш велика допомога у розмірі 50% доступна для інвестицій до 100 000 фунтів стерлінгів 

у малі починаючі компанії за інвестиційною схемою насіннєвих підприємств (SEIS). 

На додаток до пільги з податку на прибуток, дивіденди, отримані від звичайних акцій, 

звільняються від податку на прибуток. 

В даний час не існує вимог до кваліфікації для тих, хто управляє інвестиціями для 

інституційних клієнтів. 

Однак багато фірм вирішують слідувати вказівкам у Довіднику FCA і вимагати, щоб їхні 

працівники отримували кваліфікацію як спосіб демонстрації компетентності. 

Особи, які управляють інвестиціями для роздрібних клієнтів, мають вимогу отримати 

відповідну кваліфікацію. 

Сертифікат управління інвестиціями (Investment Management Certificate) – це відповідна 

кваліфікація, запропонована CFA UK. Це охоплює різні види діяльності, включаючи "управління 

інвестиціями". 

За рік проводяться понад 5000 засідань іспитів IMC. Приблизно 25% кандидатів здобувають 

кваліфікацію з регуляторних причин. 

Mifid II набув чинності 3 січня 2018 року та включає нові вимоги до підготовки та 

компетентності для тих, хто «надає інформацію» та / або «надає інвестиційні поради». Як наслідок, 

що багато інвестиційних менеджерів було класифіковано як „тих, хто надає інформацію”. 

Інвестиційне об’єднання (Investment association) також відіграє важливу роль. Воно є торговим 

органом та галузевим голосом британських інвестиційних менеджерів. 

Унікальність Великобританії полягає у тому, що надзвичайно важливим фактором виклику 

отримання інвестицій у Великобританії є право компанії на отримання SEIS / EIS. 

Схема підприємницьких інвестицій (EIS) та Схема інвестиційних проектів насінницьких 

підприємств (SEIS) – це дві державні програми, створені для стимулювання інвестицій в інноваційні 

стартапи шляхом значних податкових пільг. 

SEIS охоплює компанії на дуже ранніх стадіях, як це випливає з абревіатури, в основному 

на стадії Seed. Ця схема дозволяє будь-якій окремій особі інвестувати 100 000 фунтів стерлінгів 

кожного податкового року та отримувати податкову пільгу на 50%. 

EIS дозволяє фізичній особі інвестувати до 1 000 000 фунтів стерлінгів на податковий рік та 

отримати податкову пільгу на 30%. Для компаній максимальне фінансування EIS, яке вони можуть 

отримати, становить 12 000 000 фунтів стерлінгів. 

У той же час, як в EIS, так і в SEIS, є додаткова перевага, що не потрібно платити податок 

на спадщину з акцій, що належать як мінімум на два роки. І якщо акції продаються в будь-який 

момент і реєструється збиток, ці збитки можуть бути компенсовані податковим навантаженням 

на прибуток від капіталу інвестора. 

Японія є країною із сильним залученням портфельних інвестицій та активним зовнішнім 

прямим іноземним інвестором із рівнем прямих іноземних інвестицій більше 10 млрд. доларів США 

на 2017 рік. Основними джерелами прямих іноземних інвестицій в Японію є США, Франція, 

Нідерланди, Сінгапур, Кайманові острови та Швейцарія, що разом становило близько 80% від 

загальної суми прямих іноземних інвестицій. 

Загалом, ключовими галузями для інвесторів в Японії є страхування, електричні машини та 

транспортне обладнання. Реформи у фінансовому секторі та секторі комунікацій спонукали ріст 

в прямі іноземні інвестиції в ці галузі також протягом останніх років. 

У Японії використовують систему цивільного права, спочатку засновану на європейських 

правових моделях, особливо в Німеччині та Франції. Японія створила свою сучасну правову систему, 

коли імператорське правління було відновлено завдяки Реставрації Мейдзі в 1868 році. Після поразки 

Японії у Другій світовій війні була розроблена нова конституція із значним впливом США. Сучасна 

японська правова система стала дещо схожим на гібрид континентального та американського 

законодавчих впливів. 
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Конституція Японії приймає представницьку парламентську демократію та передбачає поділ 

влади на три гілки1: 

• Сейм (The Diet) (законодавча). 

• Кабінет (Cabinet ) (виконавча). 

• Верховний суд (судова влада). 

Прем’єр-міністр як глава кабінету міністрів призначається більшістю резолюцій сейму. Палата 

представників, нижча з двох палат, може вирішувати клопотання про недовіру Кабінету міністрів, 

в цьому випадку всі члени Кабміну повинні подати у відставку, за умови повноважень Кабміну 

розпустити Палату представників. 

Для підтримання стабільності фінансової системи та захисту споживачів були встановлені 

мінімальні вимоги до капіталу, мінімальні вимоги до чистих активів або мінімальні вимоги щодо 

забезпечення щодо компаній, які займаються наданням фінансових, платіжних, страхових та інших 

супутніх послуг, у тому числі згідно наступне2: 

• Закон про банківську діяльність. 

• Закон про фінансові інструменти та обмін. 

• Бізнес-закон про грошове кредитування. 

• Закон про страховий бізнес. 

• Закон про платіжні послуги. 

Наприклад, нещодавно встановлено мінімальну вимогу до капіталу в розмірі 10 мільйонів JPY 

для внутрішніх бірж цифрових валют, що працюють в Японії. Весь необхідний капітал повинен 

зберігатися в Японії.  

В Японії державний міністр для фінансових послуг регулює основний фінансовий і 

інвестиційний орган держави Агентство фінансових послуг (Financial Services Agency, FSA) 

FSA складається із таких підрозділів3: 

– Розробка стратегії та Бюро управління; 

– Бюро з питань політики та ринків; 

– Виконавче бюро дипломованих бухгалтерів та наглядової ради; 

– Виконавче бюро Комісії з нагляду за цінними паперами та біржами тощо. 

Важливим підрозділами FSA у галузі інвестування є:  

1. Офіс освіти інвесторів, що здійснює планування та вироблення політики основних заходів 

політики для сприяння стабільному нарощуванню активів громадян; 

2. Офіс з досвідченого управління активами, що забезпечує планування, формування політики 

та координація щодо розвитку управління активами; 

3. Офіс користувачів фінансових послуг, що обробляє скарги чи надає інформацію стосовно 

запитів інвесторів; 

На разі Уряд Японії створює офіси INVEST JAPAN у відповідних міністерствах та відомствах, 

щоб служити єдиними контактними точками для іноземних інвесторів, які шукають інформацію або 

допомогу в організації бізнесу в Японії. Офіси також розташовані в Міністерстві економіки, торгівлі 

та промисловості, його регіональних бюро та в Департаменті економіки, торгівлі та промисловості 

Генерального бюро Окінави. 

Для сприяння інвестицій в Японії уряд Японії створив "Інвестиційні японські центри підтримки 

бізнесу (IBSC)", які будуть єдиними центрами підтримки та інформації про інвестиції. IBSC надають 

різну інформацію щодо інвестиційних процедур іноземним компаніям, що створюють свою 

діяльність в Японії. 

Крім того, відповідні міністерства та відомства працюють з єдиними контактними пунктами, 

які називаються "Invest Japan Offices", який може направити інвесторів до підрозділу (у межах 

певного міністерства / відомства), відповідального за певну процедуру.  

Для розвитку міжнародного інвестування Японія здійснила ряд незвичних дій в нефінансовій 

сфері, до прикладу: 

– Здійснює роботу з усунення мовних бар’єрів у магазинах та ресторанах; 

 
1 Bank of Japan (2020). Monetary Policy <www.boj.or.jp/en/mopo/measures/term_cond/index.htm/> (2020, листопад, 03). 
2 Toyama, H. (2020) The monetary, regulatory and competitive implications of the restructuring of the Japanese 

banking industry. BIS <https://www.bis.org/publ/confp07m.pdf/> (2020, листопад, 23). 
3 Bank of Japan (2020). Monetary Policy <www.boj.or.jp/en/mopo/measures/term_cond/index.htm/> (2020, листопад, 03). 
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– Постійно покращує підключення до Інтернету (безкоштовний Wi-Fi); 

– Збільшує кількість ділових літаків в регіональних аеропортах; 

– Посилює консультаційні служби для іноземного бізнесу державними міністрами. 

В Японії є значна кількість інвестиційних фондів. Історично Японія зарекомендувала себе 

багатим угіддям для фондів, здатних шукати та інвестувати в компанії, що максимально 

використовують переважні можливості. Японські фонди, включені до списку Fidelity Select 50, є 

"біржовиками", але з різними стилями інвестування. 

Японський фонд Бейлі Гіффорда займає давню позицію в списку Select 50 і отримує вигоди від 

найбільшої команди інвестиційних фахівців за межами Японії. Фонд фокусується на провідних 

японських компаніях, що пропонують привабливе та стійке зростання доходів. В даний час він має 

великі пакети акцій технологічного конгломерату SoftBank, менеджера активів Sumitomo Mitsui Trust 

та нафтової компанії INPEX. Sony також потрапляє до поточних 10 фондів Фонду. 

Японський фонд акціонерного капіталу "Ліндселл Поїзд" – відносно новачок у списку "Вибрати 

50". Вона орієнтована на компанії з високою та стабільною віддачею капіталу та низькою 

капіталомісткістю. Він набагато менш схильний до бізнесу, який залежить від поліпшення економіки 

Японії, ніж деякі інші. 

Нещодавнє доповнення до Select 50 – це фонд Man GLG CoreAlpha. Він є найбільш 

орієнтованим на вартість з усіх трьох фондів, що починається, зосереджуючись на 300 найбільших 

японських компаніях, що торгують за низькими оцінками. Нині великі холдинги включають деякі 

відомі в усьому світі імена, включаючи Honda, Toyota та Canon. 

Зараз Японії потрібні каталізатори для підвищення довіри інвесторів, бізнесу та споживачів. 

Олімпійські ігри в Токіо в 2021 р. та поштовх до туризму, які вони спричинять, має позитивно 

відобразитися на секторі інвестицій.  

Висновки з дослідження. Усі країни характеризуються певними особливостями, 

різноманітними суб’єктами регулювання та власними законами. Проте існують певні спільні 

тенденції, які варто враховувати при розробленні кредитно-інвестиційної політики для України. У 

усіх аналізованих державах є державний орган, що забезпечує захист споживачів шляхом нагляду та 

експертизи, досліджень та аналізу виникаючих проблем та тенденцій у фінансово-кредитній та 

інвестиційних сферах. Такі органи активно боряться за права інвесторів, а також значно впливають 

на усі фінансові та інвестиційні інституції. В Україні існує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 

що Україні, здійснює спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку. Проте цей орган не має таких повноважень, якими наділені 

суб’єкти в розвинених державах. До прикладу, лише Комісія з цінних паперів і бірж США з метою 

переслідування фінансових установ, що спричинили кризу, загалом стягнула з 204 юридичних чи 

фізичних осіб та зібрала близько 4 мільярдів доларів штрафу, зневаги та інших грошових пільг. 

Варто зазначити, що потребують подальшого дослідження інші існуючі моделі кредитно-

інвестиційної політики (країн ЄС, Канади, Австралії тощо), а також важливим є розроблення 

вітчизняної консолідованої моделі кредитно-інвестиційної політики з метою її впровадження для 

покращення інвестиційного клімату в нашій державі, динаміки кредитно-інвестиційної діяльності та, 

як наслідок, покращення усіх макропоказників держави.  
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The article deals with theoretical approaches of building a logistics business management system 
with process approach. Different approaches to the enterprise management system are analyzed 
(situational, functional, system and process). It is established that the process approach is one of 
the most effective approaches to the management system in logistics. It is established that the 
OKR method of project management is a provision of clear formulation of strategic plans in the 
process approach. This method allows to describe the strategy through goals and key results. 
Objectives and results for logistics processes are defined. It is proposed to use the CFR tool to 
improve the logistics business management system to implement the process management 
strategy. A model of a balanced system of indicators for the logistics business is proposed. It is 
based on the improvement of market standards of service provision. The logistics business 
management scheme is built. 
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Постановка проблеми. Одним із сучасних підходів до побудови системи менеджменту є 

процесний підхід, який дозволяє розглядати менеджмент підприємства як послідовність наскрізних 

процесів, з виділенням їх входів, виходів та ресурсів, залучених до процесів управління. На думку 

Корзаченко О. В., саме в рамках процесного підходу підприємство, та його система управління 

розглядаються як бізнес-система, що складається з чисельних, пов’язаних один з одним бізнес-процесів, 

орієнтованих на випуск продукції або надання послуг належного рівня конкурентоспроможності1. До 

переваг процесного підходу відносять якого здатність до вдосконалення менеджменту, що вкрай 

важливо в умовах зростаючої конкуренції, з якою постійно стикаються організації, та розширює 

можливості організацій у розвитку бізнесу2, високий рівень якості управління підприємством, 

мінімізація функцій, що контролюються, контроль ресурсів і часу виконання робіт, урахування 

динамічного характеру розвитку організацій; істотне скорочення витрат на управління, що досягається 

за рахунок виключення дублювання функцій й зайвих ланок управління3. 

 
1 Корзаченко, О. В. (2010). Процесний підхід до управління підприємством: перспективи для України. 

Формування ринкової економіки, 23, 571-580. 
2 Пінда, Ю. В. (2010). Процесний менеджмент як можливий напрямок зміцнення конкурентоспроможності 

будівельних підприємств. Ефективна економіка, 12. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_12_38> 

(2020, вересень 28). 
3 Гвоздь, М. Я., Мицько В. І. (2014). Проблеми та переваги використання процесного підходу до управління 

машинобудівними підприємствами. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика, 

811, 56-62. 
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Аналіз останніх публікацій і публікацій. Питаннями дослідження процесного підходу 
займалися такі учені як : Безгін К.С., Зяйлик М.Ф., Корзаченко О. В, Кузнецова О.І., Лепа Р.М., 
Лисенко О.М., Пінда Ю. В., Ткачова С. С., Уайтхед А. та інші. Однак, не зважаючи на переваги даного 
підходу, в працях науковців недостатньо уваги приділено використання процесного підходу 
до управління логістичним бізнесом. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є використання процесного підходу 
до побудови системи управління логістичним бізнесом. 

Опис основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день виділяють чотири основних 
підходи до управління діяльністю підприємства: ситуаційний, функціональний, системний та 
процесний, кожен з яким має свій об’єкт та мету використання, переваги та недоліки. 

1. Ситуаційний підхід спрямований на використання індивідуальних підходів до управління 
підприємством на основі «ситуаційного мислення», залежно від змін зовнішнього та внутрішнього 
середовища, а отже не перше місце в побудові системи менеджменту висувається не планування, а 
стратегія пристосування (адаптації), ризик-менеджмент та поведінковий менеджмент. Основним 
об’єктом ситуаційного підходу є поняття ситуації та найбільш значущі в управлінні ситуаційні зміни. 
А отже, на думку І. В. Кононової, цей підхід потребує значного рівня децентралізації управління, а 
отже забезпечує необхідну адаптивність і гнучкість організаційної структури, швидку реакцію 
на умови, що постійно змінюються1. 

2. Функціональний підхід до побудови системи менеджменту заснований на сукупності функцій, 
які необхідно реалізувати підприємством для досягнення цілей. Основним об’єктом функціонального 
підходу є структурні підрозділи як функціональні одиниці, згруповані за відповідними функціями. При 
впровадженні функціонального підходу йдуть від потреб, що дозволяє створити нові оригінальні 
об’єкти управління, покращити структуру організації, принципи роботи та ін.2. 

3. Системний підхід розглядає підприємство як сукупність взаємопов’язаних елементів, які 
орієнтовані на досягнення єдиної кінцевої цілі в умовах зовнішнього середовища, що змінюється, і 
до яких відносять спільні цінності, стратегічну орієнтацію, структуру, стиль управління, склад 
співробітників, сукупність теоретичних знань та практичного досвіду3. Об’єктом системного підходу є 
підприємство як сукупність взаємопов’язаних елементів, які мають вхід, вихід, зворотній зв’язок 
із зовнішнім середовищем та ієрархія цілей. А побудова системи менеджменту на основі системного 
підходу має на меті досягнення поставлених цілей шляхом порівняльного аналізу альтернативних шляхів 
та методів досягнення цілей та всебічній оцінці всіх можливих і планованих результатів діяльності4. 

Процесний підхід в логістичному бізнесі є найбільш дієвим методом ефективної організації 
діяльності бізнесу.  

Будь-яка організація в процесі свого розвитку упорядкування процесів рухається по матриці від 
інновацій до антикризових мір (рис. 1).  

Якщо бізнес не визначився з напрямком, тоді він перебуває в аморфності. Це означає застій 
бізнесу та втрата конкурентних переваг. Досить важливим елементом у формуванні системи 
управління на основі процесного підходу є визначення місця персоналу та функцій в ієрархії 
управління (рис. 2). 

Грамотне управління бізнесом дозволяє забезпечити сталий розвиток компанії. Починається все 
з підприємницької ідеї, що розвивається у глобальне мислення: «Як перевершити ринкові 
стандарти?» «Яка конкурентна перевага дозволить забезпечити стійке зростання?». Покращення 
ринкових стандартів через оптимізацію процесів дозволяє логістичному бізнесу завоювати гаманець 
клієнта. Амбіційні цілі сформовані у вигляді зміни ринкових стандартів є горизонтом та роблять 
перевантаження всієї організації. На основі аналізу ринкового середовища визначається і основне 
завдання стратегічного процесу – сформувати та встановити пріоритети щодо досягнення цілей у часі. 
Забезпечити чітке формулювання стратегічних планів та досягти заплановані горизонти на основі 
процесного підходу дозволяє метод управління проектами OKR (від англ. Objectives and Key Results – 
цілі і ключові результати).  

 
1 Кононова, І. В. (2013). Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах. Прометей, 1, 146-151. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31> (2020, вересень 30). 
2 Діденко, В. М. (2008). Менеджмент. Київ: Кондор. 
3 Кононова, І. В. (2013). Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах. Прометей, 1, 146-151. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31> (2020, вересень 30). 
4 Дідур, К.М. (2012). Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства. Ефективна 

економіка, 4 <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10796> (2020, вересень 25). 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 6 2020 

73 

 

 

Рис. 1. Матриця розвитку упорядкованості процесів  

(авторська розробка) 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема розподілу часу на упорядкування процесів бізнесу  

(авторська розробка) 
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OKR – це система навігації, що веде бізнес до досягнення цілей і в разі відхилення по маршруту 

система не буде намагатися повернути на старий шлях, а побудує новий та найбільш оптимальний. 

Одним із способів описати структуру OKR є формула Дора – «Я досягну (цілі), що можливо оцінити 

(ключовий результат). Отже, основними елементами даного підходу є цілі та ключові результати: 

Ціль – якісний опис того, що необхідно досягнути. Створення «високого стандарту» та зміна 

«ринкового стандарту» є викликом для будь-якого бізнесу, тому важливо щоб назва цілі була 

короткою, надихаючою, витягаючою на результат.  

Ключові результати – це набір метрик, значення яких змінюється під часу руху до Цілі. Для 

кожної цілі необхідно мати від 2 до 5 Ключових результатів. Якщо буде більше – їх не запам’ятають. 

Ключові результати основані на створенні цінності. Фокус на цінності потребує розділити OKR та 

задачі, що плануються реалізувати для їх досягнення.  

Визначимо цілі управління логістичним бізнесом цілі, визначивши ключові результати 

та ініціативи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення цілей управління логістичним процесом на основі OKR 

Ключовий результат, що створює цінність Ініціативи 

Зменшити простій посилок за X на Y Проект 1: Стандартизація графіків логістики 

Проект 2: Онлайн цифровізація руху посилок 

Проект 3: Естафетна логістика 

Покращити структуру BDF контейнерного 

парку X%; 

Проект 1: Вигідний лізинг 

Проект 2: Стандартизація автопарку 

Вирівняти потік відправлень у часі з X на Y Проект 1: Щасливі години прийому 

Задача 1: Проведення переговорів ранньої відправки 

з корпоративними клієнтами 

 

Враховуючи, що цілі можуть мати різні часові ритми, важливо виділити наступні підходи до їх 

планування, зокрема: 

• річні стратегічні OKR для компанії; 

• квартальні тактичні OKR для команд з проміжним оглядом кожного місяця; 

• щотижневий контроль та відслідковування результатів. 

Для покращення системи управління логістичним бізнесом по реалізації стратегії процесного 

управління використаємо інструмент CFR – зміст якого полягає у безперервному управлінні 

ефективністю CFR: 

• Conversation (Обговорення) – структурований діалог між менеджером і співробітником, 

спрямований на підвищення ефективності в роботі; 

• Feedback (Зворотній зв’язок) – двостороннє або групове обговорення з колегами для оцінки 

прогресу і визначення напрямки удосконалення; 

• Recognition (Визнання) – оголошення подяки за участь різної важливості всім, хто цього 

заслуговує  

CFR дозволяє відійти від ручного керування бізнесом та змінити культуру організації (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Перехід від ручного до безперервного управління ефективністю 

Ручне управління ефективністю бізнеса Безперервне управління ефективністю (CFR) 

Щорічний зворотній зв’язок Безперервний зворотній зв’язок 

Прив’язано до грошової винагороди Не прив’язано до грошової винагороди 

Директивна постановка задач Коучинг/демократична постановка задач 

Акцент на результат Акцент на процес 

Акцент на слабкі місця Акцент на сильні сторони 

Схильність до упередженості Опора на факти 
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З метою вимірювання процесів та дослідження їх ефективності, використаємо метод BSC 

(Balanced ScoreCard), розроблений Робертом Капланом і Дейвідом Нортоном. Саме збалансована 

модель KPI дозволяє відслідковувати «здоров’я логістичного бізнесу».  

Збалансована система показників (BSC) – це система стратегічного управління компанією 

на основі вимірювання та оцінки її ефективності по набору оптимально підібраних показників, що 

відображають всі аспекти діяльності організації, як фінансові, так і нефінансові. 

Розглянемо запропоновану модель збалансованої системи показників для логістичного бізнесу, 

що базується на покращенні ринкових стандартів надання послуг (рис. 3). 

 

Рис. 3. Стратегічна карта BSC (авторська розробка) 

Цілі логістичного бізнесу можна класифікувати на 4 категорії: 

– фінансові направленні на збільшення прибутку або вартості компанії; 

– ринкові направленні на близькість до клієнта; 

– процесні направлені на операційну досконалість; 

– навчання і росту направлені на стале зростання компанії. 

Сформував систему управління по розробці та реалізації стратегії необхідно перейти 

до проектування бізнес моделі. Досягнення цілей стратегії відбувається за рахунок вірно 

вибудованого процесу створення цінності для Клієнта.  

Сформулюємо процес створення цінності для клієнта логістичного бізнесу на рис. 4. 
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Рис. 4. Процес створення цінності клієнту (авторська розробка) 

Ключовими процесами логістичного бізнесу є: 

– процес управління маркетингом; 

– процес управління логістикою;  

– процес управління клієнтським досвідом 

На основі створення бізнес процесу формується організаційна структура логістичного бізнесу. 

Організаційна структура логістичного бізнесу є результатом розподілу обов’язків (зон компетенції, 

повноважень і відповідальності) за виконання спроектованих бізнес-процесів. 

Для кожного процесу визначається власник, межі процесів визначаються продуктами, що 

створюють цінність. Загалом логістичний бізнес можна візуалізувати у вигляді наступної схеми 

управління бізнес-процесами (рис. 5). На схемі всі бізнес-процеси компанії підпорядковані 

генеральному процесу створення цінності для клієнта. 

 

Рисунок 5. Схема управління логістичним бізнесом (авторська розробка) 

Рушійною силою трансформації управління до процесного підходу та виходу з аморфності є 

створення підтримуючих процесів управління проектами та управління процесами. Дані процеси 

забезпечують в організаційні структурі підрозділи проектного та процесного офісу (рис. 6).  

Для покращення керованості логістичний бізнес впроваджує проектний та процесний офіс 

згідно моделі управління. Завдання проектного офісу організувати управління знаходження 

найкращої практики досягнення цілі. Завдання процесного офісу формалізувати процеси досягнення 

цілі у вигляді стандарту. 

Формування стандартів починається з інжинірингу процесів. Необхідно процеси компанії 

переглянути через призму «створення цінності». Якщо процес не приносить цінності, від даного 

процесу необхідно відмовитися. Якщо процес є цінним для клієнта і клієнт готовий платити за нього, 

необхідно даний процес покращувати. 
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Рис. 6. Модель управління (авторська розробка) 

Для інжинірингу процесів необхідно визначитися з нотацією описання процесів. Для цього 

в розпорядженні процесного офісу наступні зручні нотації моделювання: IDEF0, Процедура (Cross-

Functional Flowchart), BPMN 2.0, Процес (Basic Flowchart), EPC (Event-Driven Process Chain). 

Нотацію IDEF0 доцільно використовувати для побудови ієрархічної моделі бізнес-процесів 

верхнього рівня, а нотації Процедура, BPMN 2.0, Процес і EPC – для моделювання процесів нижнього 

(операційного) рівня. 

Спроектовані процеси необхідно «трансформувати» у вигляді зрозумілих стандартів. Виділимо 

наступні категорії стандартів, в яких здійснюється регламентація процесів: 

• Стандарт організації середовища – регламентація бізнес-середовища для виконання 

процесів; 

• Стандарт організації управління – регламентація процесу управління; 

• Стандартна операційна процедура – регламентація процесів взаємодії між учасниками 

процесів; 

• Стандартна операційна карта – деталізація операцій процесу. 

На основі стандартів формується програми навчання для працівників бізнесу. 

Облік системи управління повинен відбуватися в спеціалізованих порталах таких як «Business 

studio». 

Виникає наступна задача системи управління як забезпечити безперервне покращення 

стандартів. Дану задачу вирішують інструменти ощадливого виробництва (Lean).  

Для оцінки масштабу покращень використовують карту потоку створення цінності (Value 

Stream Mapping). Це дозволить сформувати 3 карти: карта поточного стану, карта ідеального стану та 

карта майбутнього стану. Розрив між картами є перепони, що необхідно подолати в результаті 

покращень.  

Наступним етапом управління логістичним бізнесом на основі процесного підходу є обирання 

пілотного підрозділу де відбувається проектування процесів, тестування технології та впровадження. 
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В результаті при отриманні кращої практики даний процес регламентується стандартом 

та розпочинається процес масштабування. Управління змінами підпорядковане процесу Плануй-Дій-

Контролюй-Коригуй (Plan-Do-Check-Act). 

В процес покращень необхідно залучити персонал, що створює цінність. Та донести наступні 

цілі: виконувати стандарти та покращувати стандарти. 

Таким чином, можна узагальнити модель процесного підходу до системи управління 

логістичним бізнесом (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Модель процесного підходу до системи управління логістичного бізнесу  

(авторська розробка) 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Кожна система управління потребує 

покращення, а застосування процесного підходу дозволяє логістичному бізнесу вирішити наступні 

задачі росту ефективності в системі управління: 

1. Покращення розробки та реалізації стратегії. Основний інструмент вирішення задачі – 

OKR та CFR. Що сприяє росту ефективності системи управління: право на помилку, помилки 

необхідна частина успіху, розвиток внутрішньої мотивації працівників, відсутність прямого зв’язку 

винагороди і результату, розвиток стратегічного і дизайн мислення, гнучка адаптація планів 

під зміни обставин. 

2. Поліпшення існуючих процесів та стандартів. Основний інструмент вирішення задачі – BSC 

та KPI. Що сприяє росту ефективності системи управління: системний погляд на бізнес (BI), 

розуміння втрат процесу, розуміння сенсу вирішуваних завдань, впровадження нововведень 

з доведеною ефективністю, KPI в зоні впливу працівника та відображає його ефективність, наявність 

необхідних знань та навиків. 

3. Виконання стандартів. Основний інструмент вирішення задачі – регламентація 

та стандартизація процесів. Що сприяє росту ефективності системи управління: розумна кількість 

стандартів, зрозумілість стандартів, неможливість недотримання стандартів, розуміння критеріїв 

оцінки виконання, наявність необхідних знань та навиків виконання стандарту, справедливість 

оцінки. 

4. Впровадження інновацій та антикризового управління. Основний інструмент вирішення 

задачі – Lean. Що сприяє росту ефективності системи управління: тотальне навчання Lean-мислення, 

впровадження процесу управління змінами PDCA. 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 6 2020 

79 

References: 

1. Korzachenko, O. V. (2010). Protsesnyi pidkhid do upravlinnia pidpryiemstvom: perspektyvy dlia Ukrainy 

[Process approach to enterprise management: prospects for Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky 

[Formation of a market economy], 23, 571-580. [in Ukrainian]. 

2. Pinda, Yu. V. (2010). Protsesnyi menedzhment yak mozhlyvyi napriamok zmitsnennia konkurentospromozhnosti 

budivelnykh pidpryiemstv [Process management as a possible direction of strengthening the competitiveness 

of construction companies]. Efektyvna ekonomika [Efficient Economy], 12 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_12_38> (2020, September 28). [in Ukrainian]. 

3. Hvozd, M. Ya., Mytsko, V. I. (2014). Problemy ta perevahy vykorystannia protsesnoho pidkhodu do upravlinnia 

mashynobudivnymy pidpryiemstvamy [Problems and advantages of using the process approach to the management 

of machine-building enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Lohistyka [Bulletin 

of the National University "Lviv Polytechnic". Logistics], 811, 56-62. [in Ukrainian]. 

4. Kononova, I. V. (2013). Analiz pidkhodiv do upravlinnia pidpryiemstvom u suchasnykh umovakh [Analysis 

of approaches to enterprise management in modern conditions]. Prometei [Prometheus], 1, 146-151. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31> (2020, September 28). [in Ukrainian]. 

5. Didenko, V. M. (2008). Menedzhment [Management]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian]. 

6. Didur, K. M. (2012). Systemnyi pidkhid do upravlinnia pidpryiemstvom ta personalom pidpryiemstva 

[A systematic approach to enterprise management and enterprise personnel]. Efektyvna ekonomika [Efficient 

economy], 4. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10796> (2020, September 25). [in Ukrainian]. 

  



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

80 

DOI: 10.46340/eujem.2020.6.6.8 

Oleksandr Laiko, ScD in Economics 
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7082-0862 

Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research 
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odesa 
Anastasiia Bantash 
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6835-2104 

Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research 
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odesa 
Viktoriia Talpa 
ORCID ID http://orcid.org/0000-0003-3003-9005 

Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research 
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odesa 

STATE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT  

OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF LOCAL COMMUNITIES IN UKRAINE 

Олександр Лайко, д.е.н. 
Анастасія Банташ  
Вікторія Талпа 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 
м. Одеса 

СТАН ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

Local self-government reform is a long-awaited response to the public demand for the destruction 
of Ukraine’s rigid neo-Soviet administrative and political system. The implementation of reforms 
related to the development of the foundations of self-government in Ukrainian society causes 
profound changes in the system of public administration, and it will involve communities in joint 
participation in policy development at the local and central levels. In this regard, the reform of 
local self-government will require a clear sequence and phasing in the implementation of 
institutional innovations in the social and economic spheres of life. The article considers 
the conceptual principles of development and improvement to the institutional framework 
of territorial communities’ growth in the social and economic dimensions. 
Key words: institutional environment, self-governance, institutional innovations, territorial 
community, decentralization. 

Мета цієї статті – з’ясувати стан інституційного середовища соціально-економічного життя 

територіальних громад України. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічний розвиток територіальних громад 

України виділений з усієї сукупності державних інтересів як актуальний і пріоритетний напрямок, 

оскільки кожна громада, будучи частиною єдиної держави, вносить свою частку в її історію, 

внутрішнє політичне, економічне, культурне життя, досягнення певних результатів на міжнародній 

арені. А організація господарської діяльності громад за допомогою взаємодії продуктивних сил своїх 

територій становить єдиний господарський комплекс країни.  

Саме активізація соціального та економічного життя в громадах визначає тенденції зростання 

всієї країни. Світовий досвід свідчить про те, що держава є стійкою і життєздатною лише в тих 
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випадках, коли її суб’єкти (адміністративно-територіальні утворення) є політично стабільними, 

економічно і соціально життєдіяльними.  

Таким чином, є очевидним, що дослідження проблем, пов’язаних з розробкою концепцій 

соціально-економічного розвитку громад, спрямованих на оптимізацію використання наявних в їх 

межах ресурсів і вибір основних пріоритетів у розвитку кожної з територіальних громад України, є 

найбільш актуальним і в даний час1. 

У сучасних умовах залучення суб’єктів господарювання до міжнародного економічного обміну 

та в контексті участі в інтеграційних процесах національного, регіонального рівня питання 

інституційної підтримки стає особливо гострим через появу нових викликів, формальних та 

неформальних нерівностей та створення відносин нового типу, наприклад, в рамках пов’язаних 

територіальних громад.  

Також існує необхідність підтримувати ділову активність суб’єктів господарювання 

на базовому, регіональному рівнях шляхом активізації інвестиційної та інноваційної діяльності 

у стратегічно важливих видах економічної діяльності за допомогою стимуляторів прямих, непрямих 

способів дії та організаційних механізмів, які сприятимуть формуванню інституційного середовища, 

сприятливого для економічного розвитку громад2. 

Через інструменти децентралізації влади відбувається поділ повноважень між органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, посилення фінансових можливостей органів 

регіонального самоврядування і підвищення відповідальності органів місцевої влади перед громадами. 

Вже введені окремі елементи реформи адміністративно-територіального устрою, в т.ч. завдяки 

механізмам добровільного об’єднання територіальних громад, створено додаткові можливості 

для співпраці територіальних громад, введена реформа бюджетної децентралізації і тощо. 

Ми виходимо з того, що трансформації в системі місцевого самоврядування співвідносяться 

з фундаментальними принципами становлення демократичного соціально-ринкової держави. Отже, 

завдання інституціоналізації самоврядування в Україні, що співвідноситься з європейськими 

самоврядними практиками на рівні громад, районів і областей, не може обмежуватися тільки 

децентралізацією влади.  

Прогрес в посиленні спроможності місцевих громад сприятиме утвердженню основ прямої 

демократії і зростання ролі представницьких органів місцевого самоврядування. Підвищення 

відповідальності громад, розширення сфери їх впливу на управлінські рішення з питань розвитку 

будуть закономірно активізувати суспільний запит на продовження і поглиблення реформи 

самоврядування.  

В результаті децентралізації посилиться самоврядування громад (інституційне, організаційне, 

фінансове), розширені повноваження органів місцевого самоврядування базового, районного та 

обласного (регіонального) рівнів вимагатимуть відповідного інституційного забезпечення на рівні 

центральної влади.3 

Економічні та соціальні ініціативи з приводу регіонального розвитку повинні стати одним 

з найважливіших компонентів державної політики економічних реформ. Отже, органи 

самоврядування будуть здійснювати весь комплекс політик, які будуть стимулювати економічний 

розвиток територій: від підтримки існуючих видів бізнесу до стимулювання принципово нових видів 

економічної активності у виробництві і сфері послуг. 

Стан інституціонального середовища визначає спроможність економічної системи країни, 

регіону або території до провадження ефективної господарської діяльності, можливість бути 

ефективним суб’єктом економічних відносин і забезпечувати сприятливе середовище для ведення 

бізнесу, що є особливо актуальним у сучасних умовах активної участі в інтеграційних процесах. 

Відсутність системного поєднання факторів розвитку бізнесу за різними складовими у вигляді 

інституціонального забезпечення є визначальною проблемою, яку відзначають інвестори, 

що працюють в Україні.  

 
1 Studopedia (2020). Державне управління та місцеве самоврядування: проблеми взаємодії 

<http://studopedia.ru/11_70242_gosudarstvennoe-upravlenie-i-mestnoe-samoupravlenie-problemi-vzaimodeystviya.html> 

(2020, листопад, 17). 
2 Database (2020). Демографічний паспорт території <http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/ 

statfile1_c_files/pasport1.htm?73> (2020, листопад, 17). 
3 Moyaosvita (2020). Система місцевого самоврядування в Україні <http://moyaosvita.com.ua/pravovedenie/ 

sistema-mestnogo-samoupravleniya-v-ukraine/> (2020, листопад, 17). 
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Внаслідок низької якості інституціонального забезпечення для провадження інвестиційної 

діяльності в Україні виникає проблема кількісної недостатності інвестицій, низької якості та 

структурної неефективності капіталовкладень. 

У 2016-2017 рр. в Україні прийнято ряд важливих документів і постанов для децентралізації 

державного управління. Це Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»1, а 

також внесені зміни до Бюджетного та Податкового кодексів. В таких умовах зростає роль 

територіальних громад місцевого самоврядування в соціально-економічному розвитку країни завдяки 

ряду започаткованих реформ, з яких значна частина вже здійснюються.  

Відповідно, з реалізацією реформи децентралізації значна частина повноважень і 

відповідальності у фінансовій та соціальній сфері переходить на місцеву владу, зокрема, 

в новостворені об’єднані територіальні громади, але виявляється безліч складних і болючих проблем 

в їх функціонуванні, від вирішення яких залежить в цілому соціально-економічний розвиток 

держави2. 

На даний момент основною проблемою виступає належне виконання об’єднаними 

територіальними громадами своїх функцій, яка переплітається з питаннями наповнення бюджету, 

формуванням фінансових ресурсів, необхідних і достатніх для належного фінансування нагальних 

соціальних потреб громад на основі принципу субсидіарності, реалізації програми їх економічного, 

технологічного розвитку. 

Станом на початок 2019 року в Україні створено 484 сільські об’єднані територіальні громади 

(ОТГ), або 40% від 1 293 запланованих урядом1. В даний час об’єднані 9 240 сіл, що становить трохи 

менше 40% від їх загальної кількості. Про проблему територіальної розпорошеності ОТГ свідчить 

етап об’єднання сіл навколо того чи іншого центру. Кількісні параметри об’єднання варіюються 

від 1 до 68 сіл, але в середньому до ОТГ з центром в місті або селищі міського типу приєднуються 

по 14 сіл, а з центром в селі – 9. 

Якщо плани уряду України не зміняться, то інші, майже 17 тис. сіл, будуть об’єднані 

ще в 809 ОТГ3.  

Економічним підґрунтям функціонування будь-якої територіальної громади виступають 

ресурси, що знаходяться в її володінні чи користуванні. Результатом добровільно створених 

об’єднань повинен стати належний рівень послуг з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового 

забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці4.  

Потрібно констатувати, що, крім позитивних результатів, децентралізація має негативні 

наслідки. Зокрема, мова йде про розшарування суспільства за рівнем доходів, обезлюднення та 

соціально-економічному занепаді сільських територій, низький рівень розвитку підприємництва 

малого бізнесу на селі. Одна з причин такої ситуації полягає в несвоєчасному реагуванні на негативні 

прояви, що мали місце в процесах реформувань. У зв’язку з цим вкрай необхідно в ході реформ 

здійснювати глибокий аналіз і оцінку їх проміжних результатів. На сучасному етапі це актуально для 

реформи децентралізації в частині об’єднання громад в сільській місцевості. 

Виваженість, обґрунтованість та ефективність адміністративно-територіальної реформи 

залежать від глибини і масштабності інституційної бази щодо соціально-економічних явищ і 

трансформаційних змін, що відбуваються внаслідок децентралізації.  

Тому на сьогоднішній день принциповою є оцінка об’єднаних територіальних громад 

на предмет їх інституційної спроможності до розвитку сільських територій усіх без винятку 

населених пунктів. Така ґрунтовна діагностика передбачає, перш за все, виявлення перспектив і 

ризиків розвитку сільських територій за даними аналізу проміжних результатів об’єднання 

територіальних громад в сільській місцевості. Це дозволяє обґрунтувати відповідні пропозиції щодо 

мінімізації ризиків для розвитку сіл, формуванню об’єднаних територіальних громад, які 

інституційно здатні до соціально-економічного розвитку сільських територій. 

 
1 Закон України Про добровільне об’єднання територіальних громад, 2015 (Верховна Рада України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text> (2020, листопад, 17). 
2 Moyaosvita (2020). Система місцевого самоврядування в Україні 

<http://moyaosvita.com.ua/pravovedenie/sistema-mestnogo-samoupravleniya-v-ukraine/> (2020, листопад, 17). 
3 Ligazakon (2009). Проект Закону України Про упорядкування сільської поселенської мережі 

<http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF33W00B.html> (2009, лютий,05). 
4 Database (2020). Демографічний паспорт території <http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/ 

statfile1_c_files/pasport1.htm?73> (2020, November, 17). 
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Аналізуючи інформацію, можемо говорити, що ця адміністративно-територіальна реформа 

неофіційно зводиться до цілей скорочення адміністративно-територіальних одиниць та укрупнення 

населених пунктів, що призводить до передачі місцевим органам влади всієї сфери соціальних послуг, 

наприклад, освіти та медицини 1. Також варто відзначити, що зараз відбувається спроба скорочення 

кількості медичних і освітніх установ на місцях органами місцевого самоврядування. Саме тому 

на сьогодні у результаті, менше третини, навіть четвертої частини адміністративно-територіальних 

утворень об’єдналися в об’єднані територіальні громади (ОТГ)2. Решта ж територій не виявляють 

бажання об’єднання, оскільки не бачать в цьому сенсу.  

Так, як усвідомлюється те, що в результаті такого об’єднання в ОТГ, це може загрожувати 

їм закриттям вибраних шкіл або медичних установ. Тепер населенню необхідно буде добиратися  

до органів влади і до місць соціального обслуговування громадян набагато довше, ніж було 

раніше.  

Варто також виділити недолік кваліфікації в процесі підготовки управлінців базового рівня, 

що заважає їм скористатися новими можливостями і перевагами адміністрування ресурсів. Для 

переходу на нові способи управління і розподілу ресурсів необхідні нові знання і навички, що є 

відсутнім у багатьох, зокрема, селах. Різні соціально-економічні проблеми в ході реалізації 

реформи на місцях можуть призвести до ризику дискредитації реформи як такої на рівні окремих 

об’єднаних громад. 

Недостатній рівень сформованості інституційної підтримки соціально-економічного розвитку 

територіальних громад України проявляється у надмірній бюджетній та управлінській централізації, 

нерозвиненості інститутів громадянського суспільства, відсутності чіткого розмежування земель 

державної та комунальної власності, дисбалансі просторового та регіонального розвитку, 

монофункціональність господарських комплексів у сільській місцевості, деградація людського 

капіталу та інертність сільського населення, неповна інвентаризація та кадастрова оцінка земель, 

нераціональне природокористування, незадовільна інституційна та психологічна база, зокрема, 

в сільській місцевості, низька спроможність діючих установ3.  

Це знижує ефективність державної регіональної політики, перешкоджає процесам реалізації 

природно-ресурсного потенціалу, збільшенню обсягів сільськогосподарського виробництва, 

інвестиційної та інноваційної діяльності у територіальних громадах, збільшенню зайнятості сільських 

жителів та якості їх життя, адаптації України до інституційних вимог та стандарти ЄС з точки зору 

розвитку об’єднаних територій. Тому варто розробити заходи з покращення інституційного 

забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій. 

Погано регульованим залишається питання базису законів соціально-економічного розвитку 

територіальних громад. Ряд розроблених нормативно-правових актів, поміж яких, для прикладу 

проект Закону України «Про планування територіальної інфраструктури ОТГ» та проект Закону 

України «Про упорядкування сільської поселенської мережі».  

На рівні законодавства4 досі немає чіткого визначення поняття «об’єднана територіальна 

громада». Законодавча несформованість ускладнює реалізацію утилітарних засад політики держави 

в соціально-економічногму розвитку об’єднаних територіальних громад, на регіональному та 

державному рівнях створюються протиріччя управління, тому стримується розмежувальний процес 

комунальних та державних земель, цим перешкоджається визначення чітких меж територій, що 

підпадають під юрисдикцію територіальних громад, у зв’язку з цим знижується ефективність 

функціонування органів самоврядування на місцевому рівні, ускладнюється процес формування 

здатних територіальних громад та призводить до того, що переважаютьнеформальні інститути над 

формальними. 

 
1 Офіційний сайт Верховної Ради України (2005). Проект Закону України Про планування територіальної 

інфраструктури сільської місцевості, 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=24247> (2005, квітень, 07). 
2 Moyaosvita (2020). Система місцевого самоврядування в Україні <http://moyaosvita.com.ua/pravovedenie/ 

sistema-mestnogo-samoupravleniya-v-ukraine/> (2020, листопад, 17). 
3 Там само. 
4 Офіційний сайт Верховної Ради України Проект Закону України Про планування територіальної 

інфраструктури сільської місцевості, 2005 (Верховна Рада України). <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=24247> (2005, квітень, 07); Ligazakon (2009). Проект Закону України Про упорядкування 

сільської поселенської мережі <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF33W00B.html> (2009, лютий,05). 
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Функціонування законодавчих актів та докментів соціально-економічного розвитку 

територіальних громад обмежується їх характером декларативності.  

В основному, в цих документах не встановлено засобів та інструментів досягнення 

пріоритетних цілей, відсутність чітких механізмів фінансування, здійснення запропонованих заходів, 

несформованість алгоритмів виконання положень програми. Недоцільним є процес розроблення 

регіональних та державних програм розвитку об’єднаних територіальних громад насамперед в плані 

організації публічних слухань та обговорень, залученність досвіду науково-дослідних аграрних 

установ та неурядових організацій, врахування ідей представників органів місцевих рад та об’єднаних 

територіальних громад. А також відсутність дієвих механізмів тактико-оперативного коректування 

виконання програм соціально-економічного розвитку територіальних громад. 

Розвиток територіальних громад визначається відсутністю належного дорожньо-транспортного 

з’єднання, достатньої кількості об’єктів, фінансової, ринкової, інноваційної, підприємницької, 

побутової, комунікаційної, соціальної та культурної інфраструктури. Несформованість цих чинників 

перешкоджає розвитку підприємницької діяльності, створенню міжгосподарських об’єднань, 

налагодженню міжнародного співробітництва та поглиблює периферійний тип розвитку цих 

територій. 

Населення об’єднаних територіальних громад, зокрема сільських, позбавлене можливості 

отримання якісних побутових, освітніх, соціальних, і культурних та медичних послуг, які переважно 

надаютьсяі в містах, районних та обласних центрах. Також варто зазначити про, низьку 

функціональну здатністьі інфраструктури сільськихі територій, що входять в ОТГ1, що обмежує 

об’єми розвитку їх інституційного забезпечення, що проявляється у його дисбалансах, 

невідповідностіі та недосконалості сьогоднішнім вимогам і потребам, збільшенні частини 

трансакційних витрат у діяльності суб’єктів господарювання; непоширеності практики співпраці 

громадських і неурядових організацій з органами місцевого самоврядування. 

Депресивність характеру розвитку ОТГ визначається монофункціональністюі регіональної 

економіки та відсутністю робочих місць, що зумовлює міграційні процеси сільського населення  

до міста у пошуку роботи та деградація людського чиннику в сільській місцевості. Такі тенденції 

посилюють дію нестабільних впливів інституційних факторів на соціально-економічнийі 

розвиток об’єднаних територій, перш за все, в плані перешкоджання процесів формування 

інститутів українського села, освіти, громадянського суспільства, культури, місцевогоі 

лідерства та сім’ї2. 

Ряд дослідників Сторонянська І., Максименко А., Левицька О., Патицька Х., Сірик З. проводили 

опитування серед населення уже створенних ОТГ. До уваги брались головні проблеми, які впливали 

на розвиток соціально-економічного інституційного середовища. (Результати дослідження 

зображено у Таблиці 1)3. 

Деформація інституційних стимулів і безініціативність сільського населення підкріпляються 

в умовах їх низького рівня довіри до представників органів місцевого самоврядування та місцевих 

державних адміністрацій. Це утруднює і процеси утвердження особистостей, здатних 

до самоорганізаціїі та здійснення підприємницьких та громадських ініціатив, формуванняі 

зацікавленості серед жителів у вирішенні актуальних побутових господарських та культурних і 

проблем об’єднаних територій, на яких вони мешкають, нівелюютьі стимули до залучення фінансів 

трудових мігрантів у економіку сільської місцевості, посилюють соціально-економічні диспропорції 

культурного розвитку регіонів, спиняють становлення ефективного господарництваі на цихі 

територіях та їх структурнуі перебудову. 

Також, серед негативних ознак виділяють відсутність чіткого розмежування між 

повноваженнямиі місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування 

(відповідно до законодавства 76 повноважень є дублюючими один одного)4, що перешкоджає 

побудові ефективного механізму контролю за їх виконанням. 

 

 
1 Moyaosvita (2020). Система місцевого самоврядування в Україні <http://moyaosvita.com.ua/pravovedenie/ 

sistema-mestnogo-samoupravleniya-v-ukraine/> (2020, листопад, 17). 
2 Сторонянська, І., Максименко, А., Левицька та інші (2019). Соціально-економічне і становище об’єднаних 

територіальних і громад. Київ: НАН України. 
3 Там само. 
4 Там само. 
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Таблиця 1 

Проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад за рівнем напруження  

(1 – незначне, 5 – актуальне) 

 Проблеми 
Середня 

оцінка 

Частка 

населення,  

хто вважає  

що це 

проблема 

% оцінки на 1  % оцінки на 5 

1 Міграція населення в великі міста 3,68 6% 7% 23% 

2 
Незначні можливості зайнятості 

населення в межах ОТГ 
3,43 5% 6% 19% 

3 
Низька активність населення 

у вирішенні питань діяльності ОТГ 
3,44 12% 9% 17% 

4 Дефіцит власних фінансових ресурсів 3,77 - 19% 20% 

5 
Відсутність людини яка б відстоювала 

інтереси населення ОТГ 
3,07 22% 19% 19% 

6 Неофіційна зайняттість мешканців 3,03 9% 8% 20% 

7 
Постійні зміни в документах щодо 

діяльності ОТГ 
2,77 9% 15% 12% 

8 
Незлагоджена взаємодія з органами 

влади інших щаблів 
2,66 24% 20% 9% 

9 
Невідповідний стан інфраструктури 

або ж її відсутність 
2,88 6% 22% 9% 

10 
В апараті ОТГ брак кваліфікованих 

кадрів 
2,55 5% 19% 11% 

11 
Спротив місцевого населення дія 

органів влади 
2,15 18% 33% 2% 

12 Відсутність співпраці з іншими ОТГ 1,55 44% 30% 16% 

*середня оцінка розраховувалась без уразування тих, хто вважає, що це не проблема. Бралися 

до уваги оцінки від 1 до 5. 

 
Висновок. Реформа місцевого самоврядування знаходиться в стані фактичної 

незавершеності, незважаючи на проведення примусового етапу об’єднання, згідно перспективних 

планів, прийнятих обласними радами і затверджених Кабінетом міністрів України. Додатково  

до базового рівня незавершеним є процес реформування системи державного управління 

на районному рівні, оскільки нові укрупнені райони утворені без чіткого визначення повноважень 

і функцій. Тому стан інституціонального забезпечення розвитку територіальних громад 

характеризується незеавершеністю. Недосконалістю та наявністю безлічі пасток, які знижують 

ступінь мотивації частини населених пунктів щодо активної участі в реформі та провадження 

заходів щодо розвитку економічних систем на базовому рівні, участі в проєктах співробітництва 

задля отримання додаткового фінансування від уряду або від структур ЄС на провадження заходів 

щодо покращенння рівня соціально-економічного розвитку. Інституціональна недосконалість і 

незавершеність змушує наразі вітчизняну систему адміністративно-територіального устрою і 

самоврядування перебувати в стані невизначеності: з одного боку маємо частково реалізовану 

реформу, яка призвела до початку руйнування старої системи організації роботи органів місцевого 

самоврядування, а з іншого – наявна суттєва недосконалість нової системи державного управління 

на базовому і субрегіональному рівнях. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

86 

References: 

1. Studopedia (2015). Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya: problemy vzayemodiyi [Public 

administration and local self-government: problems of interaction] <http://studopedia.ru/11_70242_ 

gosudarstvennoe-upravlenie-i-mestnoe-samoupravlenie-problemi-vzaimodeystviya.html> (2020, November, 17). 

[in Ukrainian]. 

2. State Statistics Service of Ukraine (2020). Demohrafichnyy pasport terytoriyi [Demographic passport of territory] 

<http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm?73> (2020, November, 17). 

[in Ukrainian]. 

3. Moyaosvita (2016). Systema mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [The system of local self-government 

in Ukraine] <http://moyaosvita.com.ua/pravovedenie/sistema-mestnogo-samoupravleniya-v-ukraine/> 

(2020, November, 17). [in Ukrainian]. 

4. Zakon pro dobrovilne obyednannya terytorialnykh hromad, 2015 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [Law on Voluntary 

Amalgamation of Territorial Communities, 2015 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady 

Ukrayiny [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine] <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text> 

(2020, November, 17). [in Ukrainian]. 

5. Liha-Zakon (2009). Proekt Zakonu pro uporiadkuvannya silskoyi poselenskoyi merezhi [Draft Law on ordering 

of the rural settlement network] <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF33W00B.html> (2020, November, 17). 

[in Ukrainian]. 

6. State Statistics Service of Ukraine (2020). Demohrafichnyy pasport terytoriyi [Demographic passport of territory] 

<http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm?73> (2020, November, 17). 

[in Ukrainian]. 

7. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (2005) [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine (2005)]. 

Proekt Zakonu pro planuvannya terytorialnoyi infrastruktury silskoyi mistsevosti [Draft Law on Rural Territorial 

Infrastructure Planning] <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=24247> (2020, November, 17). 

[in Ukrainian]. 

8. Storonyanska, I., Maksymenko, A., Levitska, O. and others (2019). Sotsialno-ekonomichne i stanovyshche 

obyednanykh terytorialnykh hromad [Socio-economic and the position of the amalgamated territorialcommunities]. 

Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian]. 

  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 6 2020 

87 

DOI: 10.46340/eujem.2020.6.6.9 

Maksym Bespalov 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5575-8455 

Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University,  
Kyiv, Ukraine  

IMPROVING THE EFFECTIVENESS  

OF FISCAL REGIONAL POLICY  

IN UKRAINE 

The article examines fiscal regional policy and suggests ways to increase its effectiveness. 
The importance of fiscal regional policy is outlined and its basic principles of functioning are 
determined. The incomes of local budgets and their dynamics are analyzed, and the structure 
of sources of formation of a revenue part of local budgets is also defined. The directions 
of increasing local budgets’ incomes based on the analysis are substantiated. It is substantiated 
that the increase of the revenue part of local budgets requires the solution of certain general 
problems that will contribute to the growth of their revenues not for the expense 
of intergovernmental transfers, but for the expense of increasing of the level of fiscal relations 
subjects’ responsibility. The directions to increase the efficiency of regional fiscal policy’s 
functioning are offered taking into account principles of regional fiscal policy. 
Key words: local budgets, decentralization, fiscal regional policy, local budget revenues, 
intergovernmental transfers. 

Formulation of the problem. Globalization challenges, exacerbation of resource use in the face 

of ever-increasing needs of the population proves the feasibility of a decentralized way of managing national 

economies to better meet the existing socio-economic and environmental needs of the population of specific 

regions. The experience of European countries has also proved the validity and feasibility of introducing 

decentralization of power management, in particular financial decentralization while maintaining the unity 

and integrity of the state system 1. Ukraine has not become an exception and, in accordance with the set goals, 

taking into account the European experience, has started reforming public administration, including fiscal 

administration, in the direction of decentralization, starting in 2014. This, in turn, leads to an in-depth study 

of the improving experience the effectiveness of fiscal regional policy. 

Analysis of recent research and publications. Among Ukrainian scholars studying the issues 

of regional development in the context of decentralization of power, including fiscal policy at the regional 

level, the works of those authors should be noted: Z. Varnaliy, N. Vakhovska2, A. Grechko, O. Kyrylenko, 

A Krysovaty, M. Kuzhelev3, I. Lunina, V. Melnyk, V. Oparin, V. Rodchenko4, L. Tarangul, S. Tulchynska5, 

V. Fedosov, L. Fedorishina6, O. Shabliy, I. Chugunov, S. Yuriy and many others, which indicates 

the importance and necessity of further research on this issue. 

At the same time, the issues of fiscal policy at the regional level in the direction of improving its 

efficiency remain relevant and unresolved, which leads to further research in this direction. 

 
1 Тульчинська, С.О. (2009). Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-

методологічні аспекти. Київ, НТУУ «КПІ», 241. 
2 Вахновська, Н.А. (2018). Фіскальна політика в контексті фінансової конвергенції соціально-економічного 

розвитку регіонів України. Економічний форум, 2, 271-276. 
3 Кужелєв, М.О., Нечипоренко, А.В. (2019). Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: 

практика використання в Україні. Київ, 224. 
4 Родченко, В.Б., Прус, Ю.І. (2016). Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України. 

Соціальна економіка, 1, 59-68. 
5 Тульчинська, С.О. (2014). Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів 

України. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 210. 
6 Федоришина, Л.І., Жмурко, І.В. (2016). Соціальна і фіскальна політика держави: вплив на регіональному рівні. 

Глобальні та національні проблеми економіки, 12, 468-473. 
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The purpose of the article is a detailed review of fiscal regional policy and suggestion if the ways to 

increase its effectiveness. To achieve this goal, the author outlined the importance of fiscal regional policy 

and identified its basic principles of operation; local budget revenues and their dynamics are analyzed; the 

directions on increase of local budgets incomes are substantiated; measures to increase the effectiveness of 

fiscal regional policy are proposed. 

Research results. Fiscal regional policy and its boundaries are set by the state within the state fiscal 

policy. The main efforts of fiscal regional policy and its directions coincide with the state and are to ensure 

the economic development of economic entities by regulating taxes and budget expenditures at various levels. 

At the regional level, fiscal regulation is carried out through the change in the prescribed manner of certain 

tax rates on local taxes and fees, as well as through funding from local budgets for socio-economic activities 

at the local level. The experience of many European countries has shown that solving socio-economic 

problems on the ground is more efficient and timelier in the long run, which is one of the advantages of 

financial decentralization. It is at the regional level that it is possible to take into account the existing features 

and potential opportunities for a more rational use of local financial resources. Fiscal regional policy is carried 

out in accordance with national principles and approaches of fiscal administration. Among the principles of 

fiscal regional policy are the following principles: 

– systematic, which provides for the tightness of the relationship of the entire fiscal system, as well 

as its tax and budget system; 

– territorial justice, which provides for the establishment of a rational and optimal relationship 

between the ability to pay taxes of the subjects of a particular region and the level of tax burden of the business 

sector in the region of the respective territorial level; 

– local peculiarity, which takes into account objective exogenous factors and special conditions that 

directly affect the subjects of regional taxation and the functioning of the business sector; 

– regional equality, which provides for the provision of equal tax conditions for taxpayers of the regions, 

taking into account the legally established special conditions for the priority development of territories; 

– adequacy, which is based on taking into account the adequacy of the expenditure and revenue parts 

of local budgets; 

– stability, which provides the optimality and sustainability of fiscal legislation and changes to it, 

including within the established limits at the regional level; 

– flexibility, which provides for a timely response to changes in business conditions and the 

possibility of rapid changes in the prescribed manner for taxation and expenditures of local budgets; 

– regional efficiency, which provides rational and efficient use of financial resources towards socio-

economic and ecological regional development. 

Let’s analyze the revenues of local budgets since 2015, which was the beginning of the reformatting 

of the fiscal system in the direction of financial decentralization. Table 1 presents the structure of the revenue 

side of local budgets. Despite decentralization, unfortunately almost half of local budget revenues continue 

to be official transfers. However, during the study period, their share gradually decreases from 59.1 % in the 

structure of income in 2015 to 46.4 % in 2019. That is, the decrease in transfer income over five years is 

12.7%. Also, non-tax revenues tend to decrease in the structure of local budget revenues from 6.9 % in 2015 

to 4.7 % in 2019, ie by 2.2 %. The opposite trend, namely the increase in the share of local budget revenues, 

has tax revenues, namely from 33.4 % to 48.3 %, i.e. the share of local budget revenues from taxes increased 

by 14.9 % in five years. 

The structure of sources of formation of the revenue side of local budgets is shown in Fig. 1. 

Amendments to the Budget code of Ukraine and the Tax code of Ukraine have expanded the existing 

revenue base of local budgets by securing stable sources (income tax and personal income tax) for local 

budgets; redistribution of the single and environmental taxes, fees for the provision of administrative services, 

state duties, property tax, expanding its tax base by cars with a large engine capacity and commercial real 

estate. New subventions were introduced from the state budget to the budgets of local authorities to cover 

expenditures on state-delegated powers – medical, educational, and a subvention for the training of workers. 

Also, amendments to the Tax Code of Ukraine increase the level of fiscal independence of local authorities 

in relation to local fees and taxes by granting the right to independently determine tax rates and establish 

benefits for their payment1. 

 
1 Алескерова, Ю. В. (2016). Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового 

механізму держави. Причорноморські економічні студії, 3, 98-101. 
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Table 1 

Dynamics and structure of the Ukraine local budgets’ revenue part  

for 2015-2019, UAH billion 

The structure of local budget  

revenues 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tax revenues, UAH billion 98,2 146,9 201 232,5 270,5 

%, to income 33,4 40,1 40,0 41,4 48,3 

Non-tax revenues, UAH billion 20,2 21,9 25,9 28,0 26,1 

%, to income 6,9 6,0 5,2 5,0 4,7 

Income from capital transactions, 

UAH billion 
1,6 1,4 1,9 2,1 2,9 

%, to income 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 

Trust funds, UAH billion 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 

%, to income 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Official transfers, UAH billion 174,0 195,4 272,6 298,9 260,3 

%, to income 59,1 53,4 54,3 53,2 46,4 

Total  294,4 366,1 502,0 562,2 560,4 

%, total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: compiled by the author according to1 

 

Fig. 2. Sources of local budget revenues 

Source: compiled by the author 

 
1 Державна казначейська служба України (2020). Звіти про виконання місцевих бюджетів України за 2015-2019 рр. 

<http://treasury.gov.ua/> (2020, October, 29). 

Sources of local budget revenues

Tax revenues

– Income tax 
of individuals;

– corporate income tax;

– rents for the use 
of natural resources;

– excise tax;

– property tax;

– single tax;

– other taxes and fees

≈ 50 %

Non-tax revenues

– fee for the provision 
of administrative services;

– administrative fines 
and fees;

– State Duty;

– fee for issuing licenses 
and permits;

– rent;

– other income

≈ 5 %

Official dance parties

– basic / reverse grant

– subventions 
of the state budget 

(educational, medical, 
subvention 

for the formation 
of OTG infrastructure, 

etc.);

– other grants 
and subventions

≈ 45 %
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The analysis of the revenue side of local budgets shows that despite the announced course of financial 

decentralization and the effect of intergovernmental horizontal equalization, the share of intergovernmental 

transfers in the structure of local revenues remains significant and requires effective directions to increase the 

share of local budget revenues. 

We are not saying that intergovernmental transfers are not needed. They are definitely needed 

because they are an important mechanism for inter-budgetary regulation and enable the entire population 

to be provided with public services equally and enable them to implement important socio-economic 

programs. However, the mechanism of intergovernmental transfers and their volume should be brought to 

the level of European countries under the conditions of decentralization policy, taking into account regional 

specifics. 

Increasing the revenue side of local budgets requires solving certain general problems that will 

contribute to the growth of their revenues not through intergovernmental transfers. Common to all regions 

are the problems of wage shadowing. This problem requires intervention at the state level. The shadowing of 

incomes is reflected in the statistics of incomes and expenditures of the population, and although the gap 

between expenditures of the population and incomes has narrowed over the last decade, it still remains 

significant. 

The de-shadowing of household incomes will significantly increase the revenue side of local budgets, 

as the personal income tax accounts for a larger share of local budget tax revenues. Also, there is a debt to 

local budgets for the transfer of income tax from economic entities in the regions1. Most often, such debts are 

large enterprises in the regions, which, in turn, have the strongest impact on the revenue side and the plan of 

tax revenues. 

In addition to income tax arrears, local budgets have arrears of land tax, personal income tax, real estate 

tax and excise tax. Such debts to local budgets provoke not only non-fulfillment and timely non-filling 

of local budgets, but also affect the expenditures and financing of socio-economic projects in the regions. 

Fiscal regional policy requires certain steps to improve the efficiency of its operation, which are: 

– optimization of taxation taking into account the principles of fiscal regional policy in order to more 

effectively ensure the socio-economic development of regions; 

– increasing the level of influence of local authorities on the process of generating local budget 

revenues; 

– improving the system of real estate tax administration by conducting a monetary valuation 

(revaluation) of land and inventory taking into account the current market situation, the use of tax benefits in 

the form of real estate tax offsets due to income tax liabilities in order to avoid double taxation and increasing 

the incentives of business entities; 

– introduction of new mechanisms and measures of control over the process of use, formation and 

effective distribution of budget resources by local authorities by the public using modern information 

technologies, which will ensure greater transparency and efficiency of budget funds use by local 

authorities; 

– increasing the competence of the local authorities’ management in relation to fiscal regional policy 

in the context of decentralization in the direction of increasing the level of local budget management 

efficiency; 

– regulatory regulation of additional sources of revenue to the local budget by expanding their own 

sources of filling budgets (tariff incentives for rational treatment of waste disposal, fees for advertising within 

cultural and historical centers, etc.); 

– encouraging local authorities to increase the tax base and increase the level of mobilization and 

efficiency of financial resources and the proper formation of local budget revenues, which increases the 

efficiency of socio-economic development of administrative-territorial units by changing regulations on the 

share of local budget revenues without transfers the structure of the consolidated budget at the level of not 

less than 30%; 

– the development of mechanisms for interested regions and municipalities belonging to grant aimed 

at increasing local revenues; 

– introduction of motivational mechanisms for regions and territorial communities that are donors 

of transfers in the horizontal alignment of inter-budgetary relations, to increase the revenue side of budgets. 

 
1 Сидор, І. П. (2019). Міжбюджетні трансферти в системі доходів місцевих бюджетів: сучасний стан та напрями 

вдосконалення. Інфраструктура ринку, 32, 363-370. 
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Conclusions from the study. Thus, the proposed areas for improving the efficiency of fiscal regional 

policy will increase the level of social needs and economic development, taking into account its principles, 

namely: systemic, fair, local, regional equality, sufficiency, stability, flexibility and regional efficiency. 

In turn, improving the efficiency of fiscal regional policy in the context of decentralization becomes the 

main prerequisite for building a democratic state and directing efforts to improve the socio-economic life 

of the population. Decentralization in Ukraine is aimed at encouraging local authorities to implement 

effective fiscal policies to ensure a high level and proper access of citizens to public goods by improving 

the regulatory framework for intergovernmental transfers in the context of avoiding the negative impact 

of certain socio-economic factors. Improving the effectiveness of fiscal regional policy has a synergistic 

effect on the development of regions and local communities, as increasing the level of socio-economic 

development provides an increase in tax revenues to local budgets. In turn, the increase in tax revenues 

requires the involvement of other institutions, infrastructural elements of administrative-territorial units 

and regional development instruments that can become effective in ensuring the local development 

of regional entities. 
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LEVERS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

ACTIVATION IN THE STRAGEGIC REGIONAL 

COMPETITIVENESS 

The article reveals the tools for enhancing innovative entrepreneurship in the region, which leads 
to the creation of long-term, strategic competitive advantages. There are three groups of tools: 
institutional, organizational and marketing ones. Institutional instruments form legislation, rules, 
norms of innovative entrepreneurship, create conditions for the stability and permanence of 
innovation activity, stimulate the acceleration of innovation processes and increase effectiveness. 
Organizational mechanisms let to use the effective forms of entrepreneurial activity and can be 
used in two ways: a) as methods and techniques, b) as organizational structures capable of 
creating conditions for effective innovative entrepreneurship. Regional marketing promotes 
regional innovative entrepreneurs to national and international markets. 
Key words: regional competitiveness, strategic development, innovative entrepreneurship, 
institutional levers, organizational tools, regional market. 

Introduction. The complications of the economic, social and political environment due to 

globalization and other challenges require increased attention to the problems of strategic management, 

aimed at building systemic competitiveness at all levels of economic lifeThe issues of strategic 

competitiveness of regions are of particular importance, which are systemic elements of the national 

economy and at the same time – the area where enterprises operate, which are the primary link and 

a necessary factor in the development of the country. The efficiency of both the country and the business 

located in a given territory, both in the current dimension and in the long run, depends on the organization 

of the regional economy, its management, and the whole development. As a result, the issues of strategic 

development of the territory, its competitiveness and mechanisms that contribute to the achievement 

of strategic goals become relevant. 

Strategic competitiveness consists in creating sustainable trends of advanced development 

of the regional economy on the basis of consolidation of all subjects of regional life. The organization and 

condition in the region of the innovation process and the strategic potential of participants in innovation are 

of particular importance, that are based on the principles of optimality, integrity, efficiency and preservation 

of the ecosystem. In order to form the strategic competitiveness, the tasks of activating the mechanisms 

of innovation activity acquire a special sound, which are aimed at supporting the entrepreneurs involved 

in the innovation process. 

The mechanism involves a set of levers, the interaction of which motivates it to a given action and 

performance of tasks. In turn, the mechanism ensures the dynamics of functioning and development 

of the system to which it belongs. 

All this determines the relevance of the research topic and makes it expedient to determine 

the range of levers that can be used in the process of forming the strategic competitiveness 

of the regional entity. 
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Review of publications. The issue of strategic development of regions due to its relevance is 

in the center of attention of scientists. The most popular is the topic of strategic planning, which is considered 

in details by Kostas Žymantas Svetikas1, Gavriilidis Gaby and Metaxas Theodore2, Francisco Javier Jaraíz 

Cabanillas, Julián Mora Aliseda, José Antonio Gutiérrez Gallego, Jin Su Jeong 3. 

Problems of the potential of strategic development in the regions have been explored in previous 

publications Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T.4,5. The importance of the sectoral structure, in particular 

of small business, in the formation of strategic regional competitive advantages is considered by Miklovda 

V. and his associates6, and the issues of competitiveness of the region, the concept of competition 

and the objectives of competitors are covered Enn Listra (2015)7. 

At the same time, the innovative entrepreneurship as the main condition and factor of regional 

development is not covered by modern researchers, and the regional mechanism of enhancing of innovative 

activity are not clearified. 

The aim of the article is to investigate modern problems in sphere of regional competitiveness 

and determine the main components of regional innovative entrepreneurship development, mechanism 

of support of innovations in regions. 

Results. The mechanism of development of economic and innovation processes is a complex 

phenomenon with a certain set of elements and interactions between them. For successful operation, the 

mechanism requires structural and functional analysis, which takes place in certain economic, technological 

and political conditions. The importance of the necessity and expediency of using various mechanisms to 

intensify innovative entrepreneurship as a factor of national and regional competitiveness is confirmed by 

the practice of leading countries. For example, world experts believe that the success of Finland and its region 

in the field of innovation has become possible due to the active use of various tools that have allowed 

the country to take first place in the world for: "the effectiveness of the regulatory framework; development 

of property rights; the level of intellectual property protection; low inflation; quality of primary education; 

availability (availability) of qualified scientists and engineers.»8. 

Regional competitiveness is a system of mechanisms aimed at creating advantages in competition 

with other territorial associations for resources and opportunities located within a given economic 

and geographical complex to produce competitive products and services. 

In the process of building regional competitiveness, its strategic aspect stands out: the long-term 

functioning of any system, its success in the future is laid in today’s conditions, when proactive strategic 

decisions are made. 

To ensure the adequacy of such decisions to the strategic objectives of regional development, the levers 

that can ensure effective strategic transformations in the region and form a competitive advantage in the future 

are explored. Such levers include (fig/1).  

 

 
1 Svetikas, K. Ž. (2014). Strategic planning for regional development: an introductory textbook. Vilnius, 133. 
2 Gavriilidis, G., Metaxas, T. (2017). Strategic planning and city/regional development: Review, analysis, critique 

and applications for Greece. University of Thessaly <https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/81131/1/MPRA_paper_81131.pdf> (2020, October, 30). 
3 Cabanillas, F. J. J., Aliseda, J. M., Gallego, J. A. G., Jeong, J. S. (2013). Comparison of regional planning strategies: 

Countywide general plans in USA and territorial plans in Spain, Land Use Policy, 30, 1, 758-773. 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712001068> (2020, October, 30). 
4 Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T. (2019). Potential of strategic development of regional economy. Challenges 

of Globalization in Economics and Business (The 4th International Scientific Conference. Georgia, Tbilisi, November 

1-2, 2019 Proceedings).Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 237-242. 
5 Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T. (2020) Modern Content of Strategic Regional Development Potential. 

Economics and Business , 1 <http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=945&title=Modern%20Content%20of% 

20Strategic%20Regional%20Development%20Potential> (2020, October, 30). 
6 Мікловда В., Ступко, А., Брітченко, І., Кубіній, Н. (2012). Малий бізнес як фактор розвитку 

конкурентоспроможності регіону. Полтава: Техсервіс, 200. 
7 Listra, E. (2015). The concept of competition and the objectives of competitors. 20th International Scientific 

Conference Economics and Management. 26-30 < https://cyberleninka.org/article/n/577226> (2020, October, 30). 
8 Мальцев, А., Кархунен, П. (2012). Феномен Финляндии: развитие инфраструктуры генерации и трансфера 

инноваций как фактор экономического роста. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 

право,6 (26) < https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-finlyandii-razvitie-infrastruktury-generatsii-i-transfera-

innovatsiy-kak-faktor-ekonomicheskogo-rosta> (2020, October, 30). 
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Fig. 1. Systemic levers of activation of innovative entrepreneurship  

as a factor of strategic competitiveness of the region  

(compiled by the authors) 

1 .Institutional levers play an important role in the formation of a system for the development 

of innovative entrepreneurship in Transcarpathia. The institute is a set of roles, statuses, rules of relations 

between the participants of interaction, the action of which is aimed at meeting certain needs of society. 

In the context of innovation-oriented regional economy, institutions create conditions conducive 

to the stability and permanence of innovation activity, and their mechanisms stimulate the acceleration 

of innovation processes and increase their effectiveness. 

When designing a regional institutional lever, it is advisable to take into account that itr is 

recommended to understand the structural units of the mechanism and their correlation. As a result, the 

following actions will be perspective: « to integrate agents into joint activity by means of the general norms 

and statuses; to differentiate norms and statuses, as well as subjects and agents of different institutions…; 

regulate the interaction of the subjects of the institute and its agents in accordance with the established 

requirements; transform new requirements into real routines; to ensure the reproduction of innovation; 

subordinate and coordinate relations between entities belonging to different institutions; to inform subjects 

and agents about the accepted norms, and also about opportunistic behavior; regulate the activities that reject 

and share certain requirements of the institution…»1. 

The most influential institutional levers of activation of innovative entrepreneurship in this study are: 

a) the laws in the field of entrepreneurship and innovation and b) the institute of intellectual property 

protection. 

Legislation in a unitary country is an institution that is formed at the national level and does not 

significantly depend on regional features. At the same time, the national rules of innovative action can 

certainly not be exaggerated: the absence or imperfection of legislation slows down the development 

of certain processes, limits the opportunities of entrepreneurs. For example, the lack of definition 

in the Ukrainian legislation of the legal category of innovative entrepreneurship does not contribute to its 

development. The institute of intellectual property is also in the competence of the national athorities. 

The main tasks of «legal regulation of intellectual property are necessity: 

• bringing current legislation into line with international norms and standards; 

• improvement of normative legal acts in terms of strengthening the legal protection of intellectual 

property rights and stimulating the development of innovation; 

• optimization of public administration in the field of intellectual property; 

• improvement of existing and search for new ways to increase the level of protection of intellectual 

property rights, introduction of protection of copyright and related rights on the Internet”2. 

At the same time, the regions are the initiators of improving the institutional factor of innovative 

entrepreneurship, inform the center about the feasibility and necessity of legal regulation of certain aspects 

of innovation, entrepreneurship or their interaction with the authorities. 

2. Organizational tools. In scientific thought, the prevailing view is that the organizational lever 

"represents a system of methods, techniques and techniques for the formation and regulation of the 

 
1 Иншаков, О. В., Лебедева, Н.Н. (2002). Типология и классификация институциональных механизмов. 

Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 1, 434. 
2 Асадчев, Ю. (2020). Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності. Lexliga 

<lexliga.com/ua/novosti/problemyi-pravovogo-regulirovaniya-intellektualnoj-sobstvennosti> (2020 October, 30). 

Instititional 

Organizational Regional market 
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relationship of objects with the internal and external environment. Features of organizational levers are 

determined by the actions to organize management. The latter are: actions for the formation, creation, 

formation of the whole as a set of interconnected and interacting parts, …; actions for the creation of elements 

of the whole…; actions to ensure internal order, coherence, interaction …; actions to bring the system and its 

elements in line with the strategic mission, goals and nature of the object of management; actions to adapt 

the system to the environment»1. 

Thus, in the regional practice of activating innovative entrepreneurship, organizational levers can act 

in two guises: 

a) as methods and techniques, 

b) as organizational structures capable of creating conditions for effective innovative entrepreneurship. 

The organizational levers – methods of activating innovative entrepreneurship include program-target 

method of project management, methods of project analysis, diagnostics and design. 

Structural forms of implementation and support of innovative entrepreneurship, recommended for use 

in regional practice: innovation system, support system for innovative entrepreneurship, innovation clusters. 

Forms of organization of innovative activity can also be enterprises (both small and large, building their 

actions on the principles of entrepreneurship); research institutions, educational institutions, technology 

parks, innovation transfer centers, incubators, etc. 

An example of an effective combination of the program-target method with organizational-structural 

and institutional levers is Finland, in which the Program of Centers of Expertise, coordinated by the Ministry 

of Employment and Economic Affairs, and it serves as a tool for implementing effective regional policy.  

Clusters play a significant role in intensifying innovation. The innovation cluster combines two 

extremely different, but at the same time interdependent and interconnected types of production: ideas and 

knowledge on the one hand and goods and services on the other. This paper proposes to consider the 

innovation cluster as a system organizational mechanism created and managed for the sole purpose of 

generating new knowledge and their implementation, and cluster members function as elements of the system 

based on the principle of holizm. 

It is very important what holism requires: the whole is always more than the simple sum of its parts. 

Therefore, the cluster as a type of cooperation between creation and production has priority over its 

components: ideas and new knowledge are determined by the production sphere and vice versa. 

It is well known that holism consists of two parts: coordination and integration. Coordination in holism 

means that the activity of any part of the innovation cluster as a mechanism cannot be planned effectively if 

it is carried out independently of other objects of the system. Integration, as emphasized in systems theory, 

determines that planning carried out independently at each level cannot be as effective without the 

interconnection of plans at all levels2. 

Organizational innovation structures can perform directly innovation activity, and can serve as 

infrastructure. Despite all the differences, functions, values and roles in the innovation process, organizational 

structures allow to create conditions that reduce the innovation process and increase the efficiency of its 

participants. 

3. Marketing tools to influence innovative entrepreneurship are aimed at creating a positive attitude 

towards, for example, Transcarpathia, which helps increase the services offered by the region and sales of 

regional enterprises, which ultimately improve the economy, the quality of business and life in the region. 

The task of regional marketing is to attract new economic agents to the region, whose activities contribute to 

regional economic development and increase its competitiveness. Within this work, the task of regional 

marketing of Transcarpathia can be adjusted and defined taking into account the innovation component as 

follows: regional marketing of innovative development of the territory is a type of strategic activity aimed at 

forming regional competitive advantages based on attracting creative intelligentsia, highly qualified workers 

with innovative goods and technologies, players of scientific and innovative sphere (big business, scientific 

institutions, subjects of innovative business, organizations of innovative infrastructure, etc.) for the purpose 

of creation in the region of atmosphere of culture of scientific and technical creativity and innovations which 

 
1 Асриянц, К. Г. (2005), Организационные механизмы в управлении предприятием. Вопросы структуризации 

экономики, 2 <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye-mehanizmy-v-upravlenii-predpriyatiem>  

(2020, October, 30). 
2 Fialkovskyi, A. (2017) System approach to the cluster. Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів: 

збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26-27 жовтня 2017 р.). 

Ужгород: Говерла, 26-27. 
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activate innovation processes contribute to the construction and effective functioning of the innovation 

system and the system of support for innovative entrepreneurship, which naturally contributes to the increase 

of research and innovation activity in the region. 

One of the marketing tools of innovative development can be scientific and exhibition tourism, which 

includes a system of activities in the Transcarpathian region, which includes: a) holding international 

scientific conferences in the region; b) holding international exhibitions of scientific, technical and innovative 

orientation. An example is the city of Lucerne in Switzerland with a population of 80,000 people and a large 

number of historical monuments, which hosts Baumag – an international exhibition of mechanical 

engineering. A network of tourist and sanatorium establishments has already been created and is functioning 

for scientific and exposition tourism in the Zakarpattia region, capable of providing high-quality conditions 

for events (Voevodino, Zolota Hora, etc.). 

Among the levers of regional marketing in Transcarpathia, it is recommended to use branding. 

The brand is a reflection of the strategy of competitiveness of the region, its potential, the basic principles 

of development and values shared by the regional administration, business players, residents of the region. 

The brand not only performs an image campaign or the function of promoting the region in national or global 

markets, but also implements a consolidating task. Regional development actors support the region’s brand, 

which motivates them to take action to implement the strategy. The Transcarpathian brand as a "Silver Land" 

is associated with a recreational development strategy of the region, which is based on the unique natural and 

climatic opportunities of the region, serves to attract tourists and people in need of treatment or rehabilitation. 

This significantly intensifies the tourism industry and increases the GRP and the level of tax revenues.  

Conclusion. The study showed that the competitiveness of the regional economy largely depends on 

the level of development of innovative entrepreneurship, which attracts a variety of resources to the region, 

such as intelligence, smart capital, information, knowledge, technology. In turn, the regional authorities 

should use a mechanism aimed at creating conditions for effective innovation activity to support innovative 

entrepreneurship. The main instruments of the mechanism are the following: institutional, organizational, 

marketing. 

Organizational mechanisms let to use the effective forms of entrepreneurial activity and can be used 

in two ways: a) as methods and techniques, b) as organizational structures capable of creating conditions 

for effective innovative entrepreneurship. Regional marketing promotes regional innovative entrepreneurs 

to national and international markets.  

In further studies, it is planned to justify the need and present a regional system for supporting 

innovative entrepreneurship. 
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  

ГРОМАДИ 

The article reveals the factors that contribute to the development and effectiveness of the 
management of amalgamated local communities (hereinafter – OTG). The focus of the study 
differs significantly from most similar ones, mainly related to the analysis of the economic 
situation, material providing, legal basis for the functioning of local governments. 
The new content of the principle of inclusiveness of OTG development strategy is substantiated. 
It involves creating a barrier-free environment and ensuring the availability of services, resources, 
infrastructure for all residents of the community in all areas of OTG. We indicate that 
"inclusiveness of OTG development strategy" is a higher-order idea that can guarantee the 
definition of the vector of modernization and provide a human-centered measurement of the 
effectiveness of achieving strategic priorities. 
Key words: amalgamated local community, availability, inclusive strategy, efficiency, 
modernization of urban space. 

Постановка проблеми  

Розвиток об’єднаних територіальних громад в Україні потребує ґрунтовних досліджень, 

пов’язаних з пошуком та аналізом умов імплементації моделей ефективного управління місцевим 

розвитком, обгрунтуванням реалістичних шляхів самоідентифікації громад, підтримкою органів 

місцевого самоврядування на етапі становлення. Адже, об’єднані територіальні громади України 

опинились у суперечливій ситуації: з одного боку, вони мають забезпечити на професійному рівні 

впровадження досить розгалуженої системи базових послуг для громади, з іншого – центральними 

органами влади не створено реальних механізмів та організаційних інструментів втілення нової 

системи. Наразі триває перехідний період і все ще функціонують районні та обласні заклади, які 

виконують необхідні соціальні функції, а органам місцевого самоврядування таких громад, для 

надання соціальних послуг своїм жителям, дешевше перераховувати цим закладам субвенції. Такі 

тимчасові рішення, безумовно, допомагають заощаджувати бюджети громад. Проте з іншого боку, 

відбувається фактично його розпорошення через відсутність можливості у місцевої влади 

контролювати і впливати на процес надання доступних і якісних послуг своїм жителям та 

створювати якісну інфраструктуру й систему надання послуг1. Очевидно, що тривалий характер 

цього періоду негативно впливає на перспективу впровадження нової моделі розподілу 

відповідальності та забезпечення якості послуг для населення. Ключовий характер питання 

відповідальності в цьому контексті гальмує й інші процеси пошуку громадами автентичного шляху 

 
1 Портал «Децентралізація» (2016). Індикатори успішності та їх інструменти в системі управління місцевими 

громадами <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/610/indykatory_cmprsd_.pdf> (2020, листопад, 12). 
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розвитку, ідентифікації власного ресурсного потенціалу. Тобто йдеться про загострення проблеми 

управління ОТГ, уповільнення процесу налагодження сучасних механізмів взаємодії з органами 

влади. Критично важливими є такі негативні наслідки: по-перше, тенденція до позбавлення 

перспективи досягнення базової мети реформи – впровадження моделі стратегічного розвитку, 

орієнтованого на жителів громади, по-друге, чергова хвиля демотивації та розчарування громад, 

остаточна втрата довіри у спроможність самостійно обрати та реалізувати європейську модель 

модернізації на місцевому рівні.  

Найважливішим внутрішнім джерелом забезпечення ефективності діяльності територіальної 

громади є обґрунтоване стратегічне бачення її розвитку, яке має народитись в умовах спеціально 

організованої комунікації, метою якої є пошук та консолідація внутрішніх стейкхолдерів. Проте, 

в сучасних умовах, стратегії розвитку ОТГ переважно розробляються за допомогою консультацій 

експертів з різних фондів, в межах діяльності міжнародних програм технічної допомоги Україні. Ці 

процеси здійснюються, як правило, за визначеними алгоритмами та зосереджують стратегічні 

пріоритети навколо стандартних питань, які включать аспекти сталого розвитку, гендеру, залучення 

громади до прийняття рішень; окремим блоком є акцент на індивідуальних особливостях громад. 

Разом з цим, слід констатувати, що жоден підхід та жодна стратегія не забезпечують орієнтації 

на показники інклюзивності, які, на наш погляд, могли б претендувати на статус спеціальних 

індикаторів людиноцентрованості, які достатньо узагальнено, в широкому змістовному контексті 

спроможні відобразити комплекс параметрів доступності місцевого середовища та сучасних благ для 

всіх членів громади, що і є індикатором успішності реформи. Наполягаємо на широкому трактуванні 

показників інклюзивності та пропонуємо поєднати традиційне сприйняття з новими акцентами, які 

полягають у таких тезах: по-перше, сфера доступності не обмежується матеріальними складовими 

місцевого простору (фізична доступність), її важливими компонентами є нематеріальні складові, які 

формують відчуття комфорту, безпеки, захищеності та впевненості в тому, що місцевий менеджмент 

зорієнтований на вирішення проблем кожного члена громади; по-друге, забезпечення доступності 

ідентифікується не лише фізичними змінами місцевого простору, критично важливою є 

трансформація свідомості лідерів громади, яка має простежуватись у змісті та способах впровадження 

програмних документів, що визначають перспективи розвитку громади; по-третє, індикатори 

інклюзивності мають максимально охоплювати всі сфери життєдіяльності жителів громади, навіть 

емоційну сферу людини та проявлятись в архітектурній, транспортній, медичній, споживацькій, 

інституційній, ментальній, культурній та психологічній доступності широкого переліку послуг, 

релевантного потребам людини ХХІ століття. Усвідомлюючи амбітність зазначеної мети та 

відсутність умов для швидкого її досягнення, вбачаємо перспективу розвитку інструментарію 

стратегічного управління розвитком громад саме в послідовному впровадженні ідеї інклюзивності, як 

такої, що фокусує різноспрямовані дії та забезпечує реальну людиноцентрованість реформи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Аналіз індикаторів ефективності об’єднаних територіальних громад якісно розглянуто в працях 

М. Євтушенко та Т. Лушагіної, в тому числі досліджено фактори ефективної комунікації з громадою, 

важливості залучення її до розробки та реалізації стратегії розвитку1. 

В достатній мірі розкрито ефективність управління місцевим розвитком у працях наступних 

вчених: О. Амосова, І. Гуськова, Є. Бабенкова, А. Кузнецова, О. Коротич, М. Латиніна та інших. 

Ресурсному забезпеченню територіальних громад особливу увагу приляють в своїх працях – 

Ю. Дехтяренко, Г. Борщ, В. Вакуленко, Н. Гринчук, Л. Білуха та інші 2. Інклюзивний розвиток 

сільської території в своїх працях розглядає Т. Зинчук, де інклюзія розглядається як основа політики 

максимального використання людського потенціалу на місцях3. 

Разом з тим, питання розробки та провадження інклюзивних стратегій розвитку, як складової 

управління в об’єднаних територіальних громадах України, ще не знайшли належного висвітлення 

у вітчизняних наукових працях. 

 
1 Євтушенко, О. Н., Лушагіна, Т. В. (2020). Об’єднані територіальні громади Миколаївської області в умовах 

децентралізації: індикатори ефективності. Public Administration and Regional Development, 8, 396-421. 

DOI: 10.34132/PARD2020.08.03. 
2 Білуха, Л. А. (2017). Поняття територіальної громади та спроможної територіальної громади. Теорія та 

практика державного управління, 1 (56), 1-6. 
3 Зинчук, Т. (2019). Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад. Проекти, реалії та 

європейські перспективи для України. Київ: Центр навчальної літератури. 
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Метою статті є дослідження поняття “інклюзивна стратегія розвитку” територіальної громади, 
аналіз її складових та обґрунтування висновків щодо перспективи впливу зазначеного підходу 
на ефективність процесів розробки та реалізації моделі управління громадою. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Процеси впровадження моделей управління територіальними громадами в Україні 
характеризуються комплексом здобутків і проблем. Безумовно позитивний вплив мають тенденції 
поширення самосвідомості та самоідентифікації лідерів та жителів громад як ключових 
стейкхолдерів, які отримують реальні інструменти регулювання параметрів міського простору. 
Масовий характер концентрації зусиль громад на побудові власних стратегій розвитку допомагає 
критично оцінити наявний потенціал та знайти орієнтири розвитку. Разом з цим, спостерігається 
достатньо важлива проблема, яка часто набуває критичного значення – низький рівень обізнаності 
в питання місцевого розвитку та недостатній професіоналізм працівників органів місцевого 
самоврядування (далі – ОМС) в системі надання якісних послуг, що стає підставою формування 
розриву між очікуваннями, потребами жителів та рівнем їх задоволення. В свою чергу це породжує 
неефективність використання фінансового ресурсу громади, точніше розпорошеність бюджету та 
використання його на вирішення оперативних задач (так зване “гасіння пожеж”), що забирає ресурси 
з розробки та реалізації перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури на рівні 
місцевих органів влади та в ОТГ. 

Для заглиблення в аналіз окресленої проблеми варто застосувати два підходи – 
компетентністний та ресурсний, які в сукупності визначають ефективність функціонування саме 
структури управління ОМС і ефективність використання потенціалу, яким орган місцевого 
самоврядування може користуватися. Компетентність органів місцевого самоврядування 
визначається рівнем якості наданих громадських послуг місцевому населенню (задоволеність 
роботою органів місцевого самоврядування. Ресурсний потенціал охоплює ресурси матеріальні, 
технічні, природні, інформаційні, будь-які інші, з можливістю їх перетворення на продукт (послуги 
для населення) та ступінь задоволення цими послугами від мешканців громади1. 

Отже, кінцевим результатом оцінки має стати якість та доступність послуг, які надає орган 
місцевого самоврядування. Жителів громади цікавлять досягнуті результати діяльності органу 
місцевого самоврядування. В першу чергу – для усвідомлення правильності обраного курсу розвитку. 
Як правило, такий курс відображається в стратегії розвитку громади чи її програмах. По-друге, таке 
усвідомлення та оцінка ефективності важлива, в тому числі, для визначення особистого рішення 
в період виборів голови ОТГ. Відповідно можна зробити висновок, що громадяни, які проживають 
в ОТГ оцінюють не стільки орган місцевого самоврядування, скільки результати його діяльності та 
ефективність управління2. 

В зазначеному контексті вибір способу здійснення якісного регулюючого впливу на розвиток 
громади потребує аналізу профілю реального жителя, його потреб та очікувань, життєвих планів та 
їхнього зв’язку з територіальною громадою, бажано в короткостроковій та довгостроковій 
перспективі. Відповіді на подібні питання мають стати підставою для визначення пріоритетів 
у найскладніший період – становлення ОТГ. Стратегічне планування розвитку ОТГ – це процес 
пошуку та обґрунтування напрямів розвитку громади; стратегія – це документ, зміст якого не може 
бути формальним, важливою є орієнтація на реальні потреби територіальної громади, світобаченню 
громади щодо її місця в загальному розвитку регіону3. Ключовою в даному визначенні є вимога 
“відповідати реальним потребам” – це означає враховувати особливості кожного жителя на всіх 
етапах – від стратегічного планування до оцінювання результатів реалізації стратегії. Отже, базовий 
стейкхолдер стратегічного планування розвитку громади – її жителі, які мають різні демографічні 
характеристики, соціальний та економічний статус, цінності та здібності. 

 
1 Портал «Децентралізація» (2016). Індикатори успішності та їх інструменти в системі управління місцевими 

громадами <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/610/indykatory_cmprsd_.pdf> (2020, листопад, 12); 

Постанова про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад, 2015 (Кабінет 

Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF> 

(2020, листопад, 12). 
2 Портал «Децентралізація» (2016). Індикатори успішності та їх інструменти в системі управління місцевими 

громадами <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/610/indykatory_cmprsd_.pdf> (2020, листопад, 12). 
3 Євтушенко, О. Н., Лушагіна, Т. В. (2020). Об’єднані територіальні громади Миколаївської області в умовах 

децентралізації: індикатори ефективності. Public Administration and Regional Development, 8, 396-421. 

DOI: 10.34132/PARD2020.08.03. 
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Особливості громади є дзеркалом її потреб. При цьому вважаємо, що індикатором потреб 

жителів мають стати специфічні потреби особливих категорій, таких, що мають обмежені можливості 

доступу до різних благ, наприклад, маломобільні групи населення – батьки із дитячими візками, чи 

найбільша групу населення – пенсіонери. Очевидно, що в якийсь період життя ця категорія людей 

отримує особливу потребу в рівноцінній доступності всіх муніципальних приміщень, громадському 

транспорті та іншому, без застосування додаткових фізичних зусиль. 

Очевидно, що доступність означає універсальні (інклюзивні) підходи до управління на рівні 

ОТГ. Це процес створення просторів, продуктів чи послуг максимально зручних, а значить і 

безпечних для всіх людей, незалежно від їхнього віку та фізичних чи когнітивних можливостей, без 

необхідності використання допоміжних (адаптивних) засобів або вузькоспрямованих спеціалізованих 

рішень1. Підкреслюємо, що досягнення високого рівня інклюзивності (доступності) місцевого 

простору як вирішена стратегічна задача має оцінюватись на основі аналізу ступеню задоволеності 

потреб саме специфічних категорій населення, людей, які не мають можливостей рівного доступу 

до суспільних благ певної громади. 

Доступність протягом тривалого часу сприймалась як сукупність мінімальних технічних вимог 

до створення більш-менш сприятливих умов життєдіяльності обмеженої групи населення – людей 

з інвалідністю. Більше того, доступність здебільшого розглядалась лише як доступність архітектурного 

середовища для людей, які користуються інвалідними колясками. Проте в сучасному трактуванні 

«доступність» за змістом стає широким поняттям, що охоплює комплекс сфер: освіта, транспорт, 

працевлаштування, способи подання інформації, будівлі та громадські місця тощо. Багато з цих сфер 

перебувають у взаємній залежності. Наприклад, доступ до шкільного приміщення є однією з умов 

доступності освіти, що в кінцевому результаті впливає на залучення особистості в суспільне життя. 

Доступний транспорт дає можливість розширити межі мобільності та створити найбільш сприятливі 

умови для працевлаштування, навчання та відпочинку2. Всі ці сфери безпосередньо належать 

до повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад, де менеджмент та політика 

ОМС повинна належним чином спряти якісному доступу всіх жителів громади до цих послуг. 

Проте, спільнота вчених робить основний акцент на врахуванні під час розробки стратегічного 

плану – фінансово-економічних, соціальних та інфраструктурних показників. Із загальної ланки 

соціального блоку випадає поняття “доступності” послуг, як важливий елемент для широкої категорії 

населення. 

На основі зазначеного контексту пропонуємо визначення інклюзивної стратегії розвитку як 

людиноорієнтованого підходу (концепції), що передбачає такий спосіб створення та організації 

середовища, продуктів і послуг, який гарантовано забезпечує можливість скористуватися ними 

максимальній аудиторії, в ідеалі – всі бажаючі отримати певну послугу мають можливість це зробити 

та отримати очікуваний результат. Універсальність даного підходу полягає в інклюзивному принципі, 

який враховує потреби кожного і кожної, де в центрі уваги знаходиться людина. 

Відомі, але недостатньо поширені в українських громадах проєкти забезпечення доступності, 

зазвичай не потребують завеликих додаткових коштів, але ефект є суттєвим. Він полягає в двох 

площинах: по-перше, реальна допомога певним категоріям жителів громади; по-друге, соціально-

психологічна підтримка, шляхом формування відчуття турботи саме про них з боку влади, що 

в сукупності значно підвищує катастрофічно низький рівень довіри та поваги до місцевих лідерів. 

Прикладом такого підходу може бути плаский вхід до адміністративних будівель чи медичних закладів 

в громаді. Таке застосування архітектурної доступності дасть можливість задовольнити потребу значної 

частини населення і принесе користь всім жителям громади, починаючи від людей з інвалідністю, 

завершуючи пересуванням людей з дитячими колясками, або особам, які переносить важкі коробки, чи 

інші громіздкі речі в приміщення. Також вдалими прикладами є способи розширення аудиторії 

комунікації органу місцевого самоврядування з жителями громади через телебачення чи інформаційні 

повідомлення. Застосування інклюзивного підходу в цій сфері дасть можливість створити 

інформаційну доступність та посилити її, якщо у відеоповідомленнях використовуватимуться 

субтитри – інформаційний матеріал стає доступним для ширшого кола аудиторії. Це не тільки корисно 

для слабочуючих або глухих людей, але це також допомагає зрозуміти суть того, що відбувається 

на екрані тим, хто дивиться інформаційне повідослення в галасливих умовах. 

 
1 Універсальний дизайн (2020). Як застосовувати в школах універсальний дизайн, стандарти доступності 

й розумне пристосування <https://ud.org.ua/novini-ta-podiji/428-2020-06-23-16-27-03> (2020, листопад, 12). 
2 Там само. 
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Надважливим та яскравим показником інклюзивного принципу є використання спрощеної мови 
повідомлень, інструкцій, яка дійсно поєднує абстрактні соціальні та політичні з неврологічними та 
психологічними елементами читання. Це дуже важливий компонент в цій сфері. Йдеться про 
простоту наданої інформації на стендах оголошень, при інформуванні через веб-ресурси ОТГ (сайти), 
при підгтовці звітів чи інформаційних запитів, що продукує ОМС в контексті легкості сприйняття цієї 
інформації кінцевим споживачем – жителем громади, її практичного характеру і корисності. Більше 
того, люди з дислексією мають труднощі при сприйнятті певних шрифтів. Тому вибір правильного 
шрифту, чи інфографіки при реалізації інформаційної політики ОМС, як мінімум задовольняє 
особливу потребу окремої категорії громадян, і як максимум інформація легко сприймається і 
використовується всіма. 

Отже, інклюзивний підхід як ідея для врахування його в стратегії розвитку, розширює межі 
усвідомлення того, хто ж є нашим жителем громади, і на кого повинен бути орієнтований кінцевий 
результат діяльності ОМС громади. І, відповідно, найбільшим викликом сьогодення є впровадження 
підходу інклюзивності як стратегічного в управлінні ОТГ, або ж розробка інклюзивної стратегії розвитку. 

Висновки. Хоча інклюзивний підхід є найбільш підходящим для людей похилого віку та людей 
з інвалідністю, він водночас задовольняє потреби інших жителів громади, створюючи ситуацію, якою 
задоволені всі без винятку. 

Інклюзивний підхід є стратегією, яка спрямована на те, щоб проєктування і компоненти будь-
якого середовища, виробів, комунікацій, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні 
та зрозумілі всім і відповідали вимогам спільного використання, максимальною мірою у якомога 
незалежний та природний спосіб, бажано без необхідності в адаптації, чи застосуванні 
спеціалізованих рішень. 

Виходячи із проведеного аналізу, можна зробити висновок, що, інклюзивна стратегія покликана 
забезпечити перехід до менеджменту, який орієнтований на користувача і ґрунтується 
на холістичному підході, спрямованому на задоволення потреб всіх людей з урахуванням можливих 
змін їх здібностей протягом життя.  

Отже, така стратегія та врахування її принципів виходить за межі класичного сприйняття 
доступності і стає інтегрованою моделлю формування соціальної політики в усіх аспектах 
суспільного життя. 
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The article considers the methodological approach to the categorization of quantitative variables 
in the process of building scoring models as a mechanism for streamlining and dividing the 
consumer of the banking product according to their level of creditworthiness. This approach 
allows us to find the best ratio of the minimum group size by the criterion of maximizing the 
informational significance of indicators. The gradient boosting algorithm was used to assess the 
client’s behaviour in the event of overdue debt in the next 30 days. This method involves the 
sequential construction of models in which every new model is learned based on information 
about the mistakes made in the previous stage. The resulting function is a linear combination of 
the whole ensemble of models considering the minimization of deviations. This approach makes 
it possible to obtain high efficiency on large data sets. 
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Problem statement. In the banking sector, credit operations have a high level of profitability because 

the current dynamic market environment requires businesses to have additional funds to ensure the proper 

level of their operation. The high level of profitability causes a high level of risk of such operations, which 

leads to the creation of additional reserves. In this situation, the banking institution carries out fewer active 

operations, which is reflected in the level of its profitability. 

Determining the borrower’s creditworthiness for each banking institution is one of the main means 

of credit risk management. Existing methods of assessing the borrower’s creditworthiness used by banks are 

improved and adapted to today’s realities. They are a good filter to weed out insolvent customers. Such 

methods are based on scoring, discriminant analysis, and analysis by artificial intelligence methods. However, 

there are situations when the borrower is unable to repay the obligations in time due to bad faith performance 

of contractual terms by the counterparties, force majeure, personal reasons. Some borrowers will try to repay 

overdue debts, some will not fulfil their obligations. This begs the question – which of the debtors will 

continue to meet their credit commitments soon? 

Analysis of recent research and publications. Many researchers are engaged in the study of assessing 

the creditworthiness of bank borrowers. V.Vitlinskyi, V.Vovk, O.Vasiurenko, O.Pernarivskyi, E.Gill, R.Kotter, 

M.Holzberg made a significant contribution to the disclosure of the essence of the bank’s credit policy. Economic 

and mathematical tools for assessing creditworthiness are described in the works of G.Velykoivanenko1, 

 
1 Великоіваненко, Г. І., Трокоз, Л. О. (2013). Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного 

банку. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія Економіка, 

22, 137-141. 
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A.Matviychuk1, T.Smoleva2, O.Hrygorovych3, L.Thomas4, R.Zenzerovych5, H. Abdu6, S. Akkok7 

and others. In most cases, scientists use scoring models allowing to assess the credit risks of the lender based 

on the calculation of quantitative indicators and qualitative characteristics of the borrower. Quite often, they 

are used in combination with methods of artificial intelligence allowing to obtain a new level of quality 

assessment. However, the study of the client’s behaviour after the overdue debt occurrence needs further 

attention. 

The purpose of this article is to determine which clients with a debt overdue will continue to repay 

the debt on the loan within the next 30 days. The main tasks are to study approaches to assessing 

the creditworthiness of borrowers and assess their further behaviour in case of overdue debt with the help 

of economic and mathematical tools. 

Results and discussion. Banking institutions are interested in anticipating the ability and willingness 

of the client to repay the borrowed funds in accordance with the terms of the loan agreement, as well 

as in assessing the validity and appropriateness of credit investments and further relations with the borrower 

in the field of lending. In this regard, there are quite a number of approaches to modelling and assessing 

the creditworthiness of borrowers, developed by both foreign and domestic researchers, banks, and 

government regulators of the credit market. 

Our study is based on scoring models as a tool for credit risk management. Scoring is an effective 

mechanism for ordering and dividing the consumer product of a banking product according to the level of 

creditworthiness on the basis of sets of qualitative and quantitative information about people, credit, and other 

factors that may indirectly affect compliance with credit obligations. 

Various indicators are used to carry out the scoring assessment such as socio-demographic, 

professional-qualification, behavioural, etc. Accordingly, there are different types of scoring models: 

Application-scoring, Fraud-scoring, Behavioural-scoring. A special place is occupied by Behavioural-scoring 

which assesses the probable financial actions of the borrower, helps to make a forecast of changes in solvency 

based on human actions over a period. As a basis, there is a check of operational actions on the credit card 

before obtaining a loan. When using the system, an employee of a financial institution enters data on a specific 

person in the database, which issues a scoring score. Based on this indicator, a decision is made on whether 

it is possible to issue funds to the borrower8. 

The use of a behavioural scoring system makes it possible to assess all the benefits of systemic and 

high degree of automation of the process of working with each client of the credit institution. Behavioural 

scoring allows you to optimize time and labour costs, stabilize the loan portfolio, minimize the "human" 

factor in the decision-making process, as well as significantly increase the efficiency of risk management 

of the bank9. 

Basing on this method and gradient boosting algorithm, we simulate the situation regarding 

the borrower’s behaviour in case of overdue debt. 

The set of available qualitative and quantitative information about borrowers requires the categorization 

of indicators, namely the determination of the optimal number of categories and their ranges for each  

 
1 Матвійчук, А. В. (2011). Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка. Київ. 
2 Смолева, Т. (2014). Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальників банками України. Фінанси, 

облік, банки, 1(20), 241-245. 
3 Григорович, О. В. (2019). Застосування багатошарових персептронів для класифікації позичальників-

юридичних осіб. Нейронечіткі технології моделювання в економіці. Науково-аналітични журнал, 8, 48-64. 
4 Thomas, L. C. (2009). Modelling the credit risk for portfolios of consumer loans: analogies with corporate loan models. 

Math. Comput. Simulat, 79(8), 2525-2534. 
5 Zenzerović, R. (2011). Credit scoring models in estimating the creditworthiness of small and medium and big enterprises. 

Croatian Operational Research Review, 2 (1). 
6 Abdou, H., Pointon, J. (2011). Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature. 

Intell. Syst. Account., Finance Manage, 18 (2-3), 59-88. 
7 Akkoc, S. (2012). An empirical comparison of conventional techniques, neural networks and the three stage hybrid 

Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (AN- FIS) model for credit scoring analysis: the case of Turkish credit card 

data, Eur. J. Oper. Res., 222 (1), 168-178. 
8 Banker, Ltd. (2020). Скоринг в банках і фінансових організаціях <https://banker.ua/uk/skoring-v-ukra%D1% 

97nskix-bankax/> (2020, November, 24). 
9 Ткачев, А., Шипунов, А. (2019). Системы кредитного скоринга. Матричный подход. Банкаўскі веснік, 

Кастрычнiк <https://www.nbrb.by/bv/articles/10671.pdf> (2020, November, 24). 
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of the quantitative explanatory variables, i.e. binning. The methodological approach to the categorization 

of quantitative variables in the process of building scoring models involves the following steps1: 

1) collection of information base, formation of training and test samples; 

2) division of sets of values of explanatory variables into categories according to binning algorithms; 

3) calculation for each category for all variants of binning indicators WOE (English Weight 

Of Evidence) and IV (English Information Value); 

4) construction of scoring models on the training sample for different options for categorization of 

input variables; 

5) assessment of the adequacy of the constructed scoring models on the test sample according to the 

AUROC (Area Under Receiver Operating Characteristic) criterion; 

6) analysis of the obtained results, formulation of conclusions on the effectiveness of binning 

algorithms. 

A data set of a banking institution with the characteristics of existing customers who use or have used 

the loan service has been obtained to build a mathematical model. The data set consists of 219,075 observations 

of 118,909 bank customers. Each observation contains 145 factors and the dependent variable pay. 

The dependent variable pay is a binary value that indicates the event/fact of repayment by the borrower 

of the debt in the next 30 days (becomes "1") and non-fulfilment of contractual terms (the value of "0"). 

The structure of the input sample according to the dependent variable is as follows: 

Table 1 

The structure of the input sample 

Name Value «0» Value «1» 

Number of records, units 80 400 138 675 

Share, % 0,367 0,633 

 
Training and test samples for the model at each iteration are formed randomly in the proportion 

of 70/30 while maintaining the initial ratio of the classes of the resulting indicator. In our case, the distribution 

of training and test samples is in the form of Table 2 and Table 3. 

Table 2 

Training sample for model construction 

Name Value «0» Value «1» 

Number of records, units 56 434 96 918 

Share, % 0,368 0,632 

Table 3 

Test sample for model quality validation 

Name Value «0» Value «1» 

Number of records, units 23 989 41 734 

Share, % 0,365 0,635 

 

It should be noted that the data contain gaps and require prior preparation. The replacement of existing 

passes was carried out using the method of the nearest neighbour (knnImpute2). This approach to filling 

in the missing values in the sample allows you to save observations and make a prediction based on machine 

learning rather than a simple replacement such as medium or fashion. 

 
1 Клебан, Ю.В. (2019). Дослідження способів трансформації даних в контексті підвищення ефективності 

моделей кредитного скорингу. Нейронечіткі технології моделювання в економіці. Науково-аналітичний 

журнал, 8, 94-123. 
2 Troyanskaya, O., Cantor, M., Sherlock, G.and others (2001). Missing value estimation methods for DNA microarrays. 

Bioinfomatics, 17 (6), 520-525.  
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It is necessary to transform explanatory variables for their effective application before building 

mathematical models. All indicators are categorized with the calculation of the corresponding1: 

• Weight of Evidence (WOE) 

𝑊𝑂𝐸𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝐵𝑖

𝐺𝑖
) , 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅,     (1) 

Bi – the ratio of the number of unreliable borrowers in the i category to the number of unreliable borrowers 

in the sample; Gi – the share of reliable transactions in the i category in relation to their total number; 

k is the number of subgroups (categories) of the variable.  

WOE is calculated for different categories of qualitative indicator or intervals of quantitative indicator 

and for a separate category corresponding to the missed data, in particular. Thus, the use of WOE provides 

an opportunity to make the model universal, i.e. one that can be used for any filling of data on the characteristics 

of borrowers. In addition, the calculation of WOE translates qualitative and quantitative indicators of different 

dimensions to normalized numerical values suitable for building scoring models of any type. 

• Information Value (IV) 

𝐼𝑉 = ∑ (𝐵𝑖 − 𝐺𝑖) ∙ 𝑊𝑂𝐸𝑖
𝑘
𝑖=1 .     (2) 

The value of the information significance indicator indicates the level of connection of the original 

variable with the predictor. The higher the information value of the predictor, the stronger the dependence of 

the original variable on it. The coefficients IV obtained as a result of calculation (2) are interpreted as follows: 

IV <0,02 – the characteristic has no prognostic force; 0.02 ≤ IV <0.1 – weak prognostic force; 0.1 ≤ IV <0.3 – 

average prognostic force; 0.3 ≤ IV <0.5 – high prognostic force; 0.5 ≤ IV – excellent predictive power of the 

categorized variable. 

The binning procedure for qualitative indicators is quite simple and involves assigning them to 

categories with corresponding quantitative WOE values. The following algorithm is used for quantitative 

indicators2: 

– formation of a training sample and setting the minimum size of the category; 

– combining adjacent elements with zero values; grouping of the extreme "upper" and extreme 

"lower" groups separately with the corresponding calculation for them WOE and IV; 

– aggregation of the remaining categories towards the middle of the whole set of values of the 

indicator; 

– in case the newly formed categories do not correspond to the already set trend of the WOE indicator, 

they are combined with the previous / next categories according to the proximity of the WOE. 

This algorithm allows you to find the best ratio of the minimum group size by the criterion of 

maximizing the informational significance of indicators. 

As a result of construction of scoring models on the basis of various algorithms, the indicators having 

the greatest specific weight for the solution of the set task were selected, namely: marital status, total net 

income, assets, term of residence in one place, age of a client, liquidity group, its availability, area of 

employment and length of service, the percentage of arrears on all previous loans of the total, overdue 

payments on the loan, the number of services used by a client, as well as the frequency of communication 

between a client and a bank (number of calls). 

The resulting indicator of the scoring model, which indicates the probability of repayment by the debtor 

of overdue debt within the next 30 days, is the actual number determined in the interval [0; 1]. Besides, at the 

final stage of forecasting, a “cut-off” line is calculated, which determines the division of customers into 

classes "reliable" / "unreliable" using the conditions: 

✓ If the probability of debt repayment within the next 30 days is less than the value of the “cut-off” 

line, the client is considered "unreliable" predicted_prob <cuf_off, then pay = 0). A bank should work with 

such clients in the first place. 

 
1 Клебан, Ю. В. (2019). Дослідження способів трансформації даних в контексті підвищення ефективності моделей 

кредитного скорингу. Нейронечіткі технології моделювання в економіці. Науково-аналітичний журнал, 8, 94-123. 
2 Клебан, Ю. В. (2019). Дослідження способів трансформації даних в контексті підвищення ефективності моделей 

кредитного скорингу. Нейронечіткі технології моделювання в економіці. Науково-аналітичний журнал, 8, 94-123. 
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✓ If the probability of debt repayment within the next 30 days is greater than or equal to the value 

of the “cut-off” line, the client is considered "reliable" (predicted_prob> = cuf_off, then pay = 1). 

A bank should work with such clients in the second place. 

The evaluation of the quality of the constructed mathematical models was carried out on the data 

of the test sample, which was not used in the construction and training of models. AUROC was used 

as an indicator to compare the models, which is a classic characteristic for assessing the accuracy of binary 

classification. 

The best AUROC result on the test sample was obtained using the model based on eXtreme Gradient 

Boosting (xgboost). The algorithm by this method involves the formation of the input data stream Data Set 

D, the loss function L, the number of iterations M, the learning rate η and the number of completed nodes T1: 

▪ Performing initialization 𝑓0̂(𝑥) =  ∑ 𝐿(𝑦𝑖 , 𝜃)𝑛
𝑖=1  for 𝑚 = 1,2, … , 𝑀 we find the fastest deviations 

(risks) 

𝑔�̂�(𝑥𝑖) = [
𝜕𝐿(𝑦𝑖,𝑓(𝑥𝑖))

𝜕𝑓(𝑥𝑖)
]

𝑓(𝑥)=�̂� (𝑚−1)(𝑥)
 .     (1) 

▪ Determine the risk structure {�̂�𝑗𝑚}
𝑗=1

𝑇
 selecting the deviations that maximize 

𝐺𝑎𝑖𝑛 =
1

2
[

𝐺𝐿
2

𝑛𝐿
+

𝐺𝑅
2

𝑛𝑅
−

𝐺𝑗𝑚
2

𝑛𝑗𝑚
].      (2) 

▪ Determine the weight of the constituent elements {�̂�𝑗𝑚}
𝑗=1

𝑇
 for the studied structure 

�̂�𝑗𝑚 = arg 𝑚𝑖𝑛𝑤𝑗 ∑ 𝐿(𝑦𝑖 ,𝑖∈𝐼𝑗𝑚
𝑓(𝑚−1)(𝑥𝑖) + 𝑤𝑗.   (3) 

Lower weights of the constituent elements will give models that are closer to the overall constant, while 

larger coefficients will give more complex models. 

▪ Turn on the learning speed indicator 𝜂 

𝑓𝑚(𝑥) = 𝜂 ∑ �̂�𝑗𝑚𝐼(𝑥𝑖𝜖�̂�𝑗𝑚)𝑇
𝑗=1     (4) 

If η is set too high, the model will fit most of the structure into the data during early iterations, thereby 

rapidly increasing the variance. By reducing the learning rate η, we can add more trees before the additive 

tree model begins to overload the data. This will allow the model to have greater representativeness. 

▪ Combining the above, for each iteration m gives a "step" 

𝑓(𝑚)(𝑥) = 𝑓(𝑚−1)(𝑥) + 𝑓𝑚(𝑥)    (5) 

▪ As a result, we get a model based on eXtreme Gradient Boosting 

𝑓(𝑥) ≡ 𝑓(М)(𝑥) = ∑ 𝑓𝑚(𝑥)𝑀
𝑚=0 .    (6) 

Several indicators were used to determine the effectiveness of the proposed model, in particular, a ROC 

curve was constructed. This curve evaluates the correctness of the binary classification. The ordinate axis 

reflects the proportion of correctly determined positive TPR results (True Positive Rate), the abscissa axis – 

the proportion of misdiagnosed positive FPR results (False Positive Rate) when varying the cut-off threshold2. 

Visualization of the obtained results is presented in Fig.1 and Fig. 2. 

 
1 Nielsen, D. (2016). Tree Boosting with XGBoost. Norwegian University of Science and Technology 

<https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-mlui/bitstream/handle/11250/2433761/16128_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

(2020, November, 23). 
2 Клебан, Ю. В. (2019). Дослідження способів трансформації даних в контексті підвищення ефективності 

моделей кредитного скорингу. Нейронечіткі технології моделювання в економіці. Науково-аналітичний 

журнал, 8, 94-123. 
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Fig. 1. ROC-curve of the constructed model for assessing the behaviour of consumers  

of credit services in the training sample 

Source: compiled by the authors. 

 

Fig. 2. ROC-curve of the constructed model for assessing the behaviour of consumers  

of credit services in the test sample 

Source: compiled by the authors. 
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Assessing the overall accuracy of the classification, the cut-off line was set at 0.49, which made it 

possible to calculate the following indicators: 

– Gini coefficient, as an indicator of the distribution of inequality of some value, for the training 

sample became important  

Gini (train) = 2 * AUROC – 1 = 0.7478; for test sample – Gini (test) = 0.6186. 

– assessment of the balanced classification accuracy, taking into account the proportions of positive 

and negative events in the sample Balanced Accuracy:  

Table 4 

Performance indicators of the customer classification model  

in the test sample 

Accuracy  Sensitivity Specificity Prevalence Balanced Accuracy 

0.7489 0.7801 0.6810 0.6853 0.7305 

 
The obtained simulation results made it possible to construct the final distribution of clients from the 

test sample by percentiles with a range of 10% (Table 5). 

Table 5 

Comparison of the actual and projected probability of loan repayment  

within 30 days by clients included in the test sample 

 
Source: compiled by the authors. 

 
The table shows that in the range of probabilities 0.8 – 0.9 (80% – 90%), calculated by the model, got 

only 10169 + 1692 = 11861 clients. Here 10,169 are the customers who have paid the amount within the 

specified period of 30 days, which is 24.37% of those who have repaid the debt. 

Approximately 65% of all customers who have deposited funds are in the range with a probability of 

0.7-1 (more than 70%). 

Conclusions. The analysis of scientific works of famous scientists and the experimental approach to 

solving the problem has allowed to form an algorithm for assessing the behaviour of a bank’s client with an 

overdue debt. The high efficiency of the obtained simulation results indicates the need to apply such 

technology in practice to reduce the level of credit risk of the banking institution. 
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RELATIONSHIP BETWEEN UNFORMALIZED 

KNOWLEDGE AND COMPANY REVENUE 

IN THE FIELD OF LAW 

Ірина Пивоварова 
Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НЕФОРМАЛІЗОВАНИХ ЗНАНЬ  

ТА ДОХОДУ КОМПАНІЇ У ГАЛУЗІ ПРАВА  

The article gives an extended definition of the concept of service in the field of law. The activity of 
companies in the field of law is analyzed. The process of providing a service in the field of law is 
presented. The values of standard service and non-standard service are described. The types of 
legal services are provided, namely standard and non-standard, as well as types of prices, which 
are set depending on the type of service (fixed and estimated respectively). The formula of 
calculation of cost of non-standard legal service is provided. The coefficient of complexity of the 
service and the indicator of the level of competence of the specialist in the field of law are 
developed and presented. The influence of informal knowledge on the change of the company’s 
income is demonstrated. 
Key words: knowledge management, informal knowledge, enterprise management, service cost. 

Постановка проблеми 

Ринок правових (юридичних) послуг вирізняється значною концентрацією суб’єктів 
господарювання, які функціонують на ринку правових послуг та високим рівнем конкуренції. 
За даними Асоціації адвокатів України, станом на вересень 2020 року кількість адвокатів в Україні 
складає 52 тис осіб1. Адвокати об’єднуються у адвокатські об’єднання або ж надають послуги 
займаючись індивідуальною діяльністю. Серед діючих компаній в галузі права кожний рік 
визначають топ-100 кращих. Аналізуючи лідерів рейтингу топ100 за останні 5 років, можна 
споглядати що зміни серед присутніх компанії за останні 5 років відбулись на 7%. За офіційними 
даними в цих компаніях задіяно 379 адвокатів2.  

Постає питання, за рахунок яких факторів одним компаніям вдається зайняти позицію лідера та 
утримувати її, а інші тривалий час залишаються за межами переліку лідерів, а також за рахунок яких 
факторів лідери встановлюють на свої послуги вищі ціни та отримують збільшені прибутки 
у порівнянні із іншими учасниками ринку.  

Мета дослідження: визначити вплив неформалізованих знань на діяльність компаній у галузі 
права та співвідношення із рівнем прибутковості. 

Основний матеріал. Правова наука здійснює дослідження в контексті проблематики практичної 
діяльності, у той час як для економічної науки діяльність підприємств у галузі права майже 
не приділяється увага.  

Фахівці з права, надаючи правові послуги юридичним та фізичним особам, здійснюють дії 
з ведення правової справи, тлумачення правових текстів, консультування з правових питань, 
представництва їх інтересів. Ці дії можуть мати комерційну основу і договірну форму. 

Правові послуги – це певні професійні дії фахівців з права, спрямовані на задоволення потреб 
чи забезпечення вигоди фізичних та юридичних осіб у процесі надання їм правової допомоги. 
Зазначені професійні дії набувають товарної форми, є об’єктом купівлі-продажу на ринку юридичних 

 
1 Національна асоціація адвокатів України (2020). Головна сторінка <https://unba.org.ua/> (2020, вересень, 10). 
2 Лідери ринку (2020). Рейтинг юридичних компаній 2019 <https://yur-gazeta.com/publications/legal-business- 

in-ukraine/lideri-rinku-reyting-yuridichnih-kompaniy--2019.html> (2020, січень, 10). 
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послуг1. Розширимо визначення правових послуг, а саме це знаннєво-інтелектуальна професійна 
послуга, яка надається професійними суб’єктами (адвокатами або юристами) на комерційній основі.  

Правовим послугам притаманні такі ж ознаки, як і іншим видам послуг, а саме: 

– невідчутність (надання послуг базується на використанні невідчутних, нематеріальних 

активів – знань та досвіду);  

– невіддільність від джерела (фахівця з права) та споживача (клієнта). Консультування, 

ведення справ, складання позивів, претензій, укладання угод неможливо без співробітництва 

замовника та фахівця;  

– мінливість якості, неоднорідність (якість послуг залежить від обсягу та стану наявної 

інформації у замовника, кваліфікації фахівця з правва);  

– нездатність до зберігання; 

– юридична послуга не може бути передана або перепродана іншому споживачеві.  

Розподіл послуг за видами наведений в таблиці.  

Таблиця 1  

Види юридичних послуг 

За суб’єктами Судові нотаріальні, адвокатські, юрисконсульт 

За видами Консультації, захист в суді, представництво інтересів, тлумачення 

За форма оплати Платна, безоплатна  

За територіальною ознакою Міжнародні, національні, транснаціональні 

За типом Типові, нетипові 

За видами замовників Юридичні особи, фізичні особи 

За кількістю складових  Одинична, множинна  

За ознаками Уніфікована, спеціальна, індивідуальна  

За складом  Одинична, комплексна 

За типом замовлень Для юридичних осіб, для фізичних осіб, універсальна  

За галузями права Кримінальні, адміністративні, податкові, цивільні та ін.. 

Джерело: розроблено автором. 

 

На основі даних за 2019 складена таблиця із розподілом компаній в галузі права, які увійшли 

до 100 кращих у 2019 році за напрямом діяльності. 

Таблиця 2  

Розподіл компаній в галузі права за напрямами діяльності 

Напрям практики – галузь права Кількість компаній із 100 лідерів 

Аграрне та земельне право 10 

Антимонопольне право 15 

Банківське та фінансове право 18 

Корпоративне право 14 

Медичне право / Фармацевтика 7 

Міжнародне право / Міжнародна торгівля 12 

Міжнародний арбітраж 16 

Податкове право 12 

Сімейне право 4 

Трудове право 10 

Джерело2:  

 
1 Shevchenko, L. S., Makukha, S. M., Marchenko, O. S. (2013). Management of a law firm: a synopsis of lectures 

for full-time students. Kharkiv: Yaroslav the Wise National University of Law, 132. 
2 Головна служба статістики України (2020). Збірник «Статистичний щорічник України <http://ukrstat.gov.ua> 

(2020, листопад, 06). 
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Послуги які надаються компаніями в галузі права, що входять до переліку лідерів – це послуги 

за характером комплексні, здійснюються на платні основі, а основними споживачами є юридичних 

осіб (95% за даними статистики).  

Процес надання послуги складається з таких етапів ознайомлення, перевірка на типовість 

пошук аналогічної практики, оцінка практики на відповідність запиту, формування послуги – 

споживання послуги 

 

Рис. 1. Схема надання правової послуги 

Джерело: розроблено автором. 

 

При пошуку практики та відповідей на питання замовника ситуація може бути двох варіантів – 

коли аналогічна практика існує і вона повністю задовольняє запит. Другий варіант – практика 

відповідає запиту частково або такої практики немає і такій ситуації фахівцю необхідно вивчати діючі 

норми права, оцінювати їх, аналізувати, комбінувати варіанти та створювати нову практику, яка має 

задовольнити запит та вирішити питання замовника.  

 

Рис. 2. Процес надання правової послуги 

Джерело: розроблено автором. 

Ознайомлення 
із запитом

пошук рішення
формування 

рішення
надання 
послуги
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Це дає підстави говорити, що послуга буває стандартна, коли процес надання послуги є 

передбачуваним та не потребує додаткових спеціальних дій для надання послуги та нестандартна 

послуга, коли адвокату\юристу необхідно вчиняти додаткові дії для пошуку рішення, залучати 

особисті знання пошуку інформації, проводити процес аналізування та оцінювання варіантів.  

Проаналізувавши зазначимо, що на ринку правових послуг компанії відповідно до діяльності 

займають рівні, що сформувались залежно від складності послуг:  

1. Компанії, що надають нескладні стандартні послуги  

2. Компанії, що надають складні нестандартні послуги: 

2.1. Складні послуги, широкого та середнього застосування  

2.2. Складні послуги, унікальні 

На початку діяльності суб’єкти правових послуг займають позицію серед компаній, які надають 

стандартні послуг, а після отримання певного досвіду переходять на інший рівень, де можуть 

використовуючи свої особисті унікальні якості зайняти та укріпитися на позиціях лідера в певній 

галузі права та складності запитів.  

Конкуренція на ринку стандартних послуг є насиченою, а послуга низькооплачуваною роботою 

у порівнянні із гонорарами за вирішення складних та нестандартних запитів. Тому кожен фахівець 

прагне для збільшення прибутку накопичити досвід та знання на основі якого можна отримувати 

складні завдання від замовників, що пропорційно збільшує винагороду. 

 

 

Рис3. Графік залежності рівня гонорару та досвіду фахівця  

у галузі права 

Джерело: розроблено автором. 

 

Якщо подивитися на типи послуг, які надаються на ринку та кількісне співвідношення, то 

побачимо, що частка ринку юридичних нестандартних послуг складає близько 87% і між компаніями 

йде запекла конкуренція за замовників. Це фактор, який спонукає компанії концентруватися 

на залучення у свій склад фахівців з високим рівнем кваліфікації та досвідом.  

Будь-яка компанія у галузі права це об’єднання фахівців правої справи. Індивідуальна правова 

практика, тобто одноособове надання послуги передбачене та можливе, проте юристи та адвокати 

створюють юридичні або адвокатські об’єднання для надання більш професійних та якісних послуг, 

що реалізується за рахунок колективної роботи. Це, в свою чергу, є підтвердженням того, що фахівці 

з права схильні до обміну отриманим досвідом та знаннями задля збільшення доходів та підтримують 

твердження, що знання є виключним ресурсом, який генерує прибуток для компаній у галузі права.  

Оплата правових послуг має такі види:  

1. Фіксовані; 

2. По годинам; 

3. Винагорода; 

4. За результатами виконаної роботи; 

5. Абонентське обслуговування. 
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Формування ціни на правову послугу відбувається залежно від типу послуги. Якщо послуга є 

стандартизованою та не потребує додаткового процесу пошуку відповіді на неї встановлюється 

фіксована ціна, якщо ж для пошуку відповіді на запит замовника необхідно виконати додатковий 

аналітично-інтелектуальний процес, а послуга виявляється нестандартизованою тоді формується 

індивідуальна ціна. Фіксована ціна розрахована як певна тривалість виконання послуги в годинах під 

час яких відбувається адаптація наявного шаблону або стандартизованої відповіді, що враховує 

особливості замовника, оскільки специфічною ознакою юридичної послуги є персоніфікованість. 

Стандартну послугу може надати спеціаліст із знаннями в галузі права (юридичною освітою) 

будь-якого рівня, оскільки наявна розроблена схема дій та є шаблони документів і додаткових 

аналітичних дій для надання послуги не потрібно. Таким чином стандартна схема має передбачені 

розрахункові показники і на неї може бути встановлена фіксована ціна. Аналізуючи діяльність різних 

суб’єктів правових послуг можна говорити про те, що компанії, які входять до груп лідерів ринку 

правових послуг, впродовж різних років, надають нестандартні послуги, стандартні ж послуги 

надають компанії-початківці. Це відбувається через такі причини, по-перше, для надання 

нестандартних послуг, а значить виконання аналітичної діяльності необхідний практичний досвід, 

який на початку кар’єри спеціалісти не мають, по-друге, адвокати, як спеціалісти із досвідом, а також 

юристи, які займаються тривалий час професійною діяльністю прагнуть до збільшених прибутків, які 

можуть бути отримані при наданні послуг, що потребують нестандартного підходу до виконання і 

тому вони не виконують стандартні послуги. 

Фіксовані ціни встановлюються на послуги: 

1) уніфіковані; 

2) для надання яких розроблений алгоритм дій і він не буде змінюватися та наявні шаблони 

документів; 

3) тривалість надання послуги є прогнозованою, тобто кількість годин визначена. 

Якщо для надання послуги необхідно вчиняти додаткові дії в тому числі пошук шляхів 

вирішення запиту така послуга вважається нестандартною та на неї встановлюються розрахункова 

ціна.  

Для розрахунку ціни на нестандартну послуги на підставі проведених аналізів формування цін 

на правові послуги нами представлена наступна формула:  

(Кскладності ∗ Крівень компетентності )

100
∗ 𝑇виконання ∗ Вартість години  

𝑇виконання – тривалість виконання послуги в годинах, яка визначається після формування 

послуги, в момент надання. 

Вартість години – грошовий вимір години роботи фахівця. 

Коефіцієнт складності правової послуги – це коефіцієнт на який коригується вартість години 

роботи фахівця, що відображає необхідність застосувати особливі розумово-інтелектуальні якості 

фахівця для пошуку відповіді на запит.  

Таблиця 3 

Опис значень коефіцієнту складності правової послуги 

Значення Опис значення коефіцієнту складності 

Від 1 до 15 Стандарт із несистемними доопрацюваннями  

Від 16 до 30 Кількість аналогічних справ становить до 5 тис за останній рік 

Від 31 до 45 Кількість аналогічних справ становить до 1 тис за останній рік 

Від 45 до 60 Кількість аналогічних справ становить до 100 за 3 останні роки та справи міжнародного 

арбітражу 

Від 61 до 75 Кількість аналогічних справ становить до 50 за останній рік та справи в міжнародних 

судових інстанціях 

Від 75 до 100 Кількість аналогічних справ становить до 10 за останній рік та справи в міжнародних 

судових інстанціях 

Джерело: розроблено автором. 
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Показник рівня компетентності фахівця в галузі права – це коефіцієнт на який коригується 

рівень кваліфікації та досвід. 

Далі в таблиці наведений опис коефіцієнту.  

Таблиця 4 

Опис показника компетентності рівня фахівця в галузі права 

Значення  Опис  

5 Кількість виграних справ у судах першої інстанції до 50, практичний досвід до 3 років  

10 Кількість виграних справ у судах першої інстанції до 100, практичний досвід до 5 років  

15 Кількість виграних справ у судах першої інстанції до 100, в судах апеляційної інстанції 

до 30, практичний досвід до 5 років, статус адвоката  

20 Кількість виграних справ у судах першої інстанції до 200, в судах апеляційної інстанції 

до 50, практичний досвід до 5 років, статус адвоката  

25 Кількість виграних справ у судах першої інстанції до 200, в судах апеляційної інстанції 

до 50, практичний досвід до 7 років, статус адвоката  

50 Кількість виграних справ у судах першої інстанції від 200, в судах апеляційної інстанції 

від 50, практичний досвід від 10 років, статус адвоката , партнер 

100 Кількість виграних справ у судах першої інстанції від 200, в судах апеляційної інстанції 

від 100, практичний досвід від 10 років, статус адвоката , керуючий партнер 

Джерело: розроблено автором 

 

Застосування двох коригуючи коефіцієнтів відображають можливість вирішити запит від 

замовника фахівцем, а також підкреслюють важливість набутого досвіду як у професійному напряму 

так і у супутніх, а саме ведення справи, ведення представництва в суді, подання інформації та 

комунікації із різними суб’єктами. 

Описані коригування це фактори, а саме особисті знання адвоката\юриста, які були 

використанні ним у свої професійній діяльності для досягнення позитивного рішення для замовника. 

Ми можемо стверджувати, що успішний досвід адвоката це унікальні індивідуальні особливості 

побудови ланцюгів, оскільки адвокат або юрист у своїй діяльності використовує два ресурси – це 

формалізовані знання, а саме нормативно-правова база та неформалізовані знання – це особисті 

правила аналізу інформації, унікальні знання, що сформувалися під впливом зовнішніх факторів. 

Кожен фахівець права має однаковий доступ до професійної інформації, до реєстру судової 

практики та її тлумачення, до нормативної бази та її коментарю, проте обмежений доступ 

до особистих знань окремого фахівця з права. Оскільки надання правових послуг це унікальна 

діяльність спеціаліста, може упевнено говорити, що саме особисті якості під дією яких сформувалися 

неформалізовані персональні знання є визначальним фактором, який створює передумови для 

володіння конкурентними перевагами. 

Беручи до уваги обсяг нормативної бази правової діяльності для підвищення якості послуг 

адвокат або юрист обирають одну або декілька суміжних галузей права на яких концентрують свою 

увага та в межах якої здійснюють розвиток. Оскільки необхідно володіти не лише правовими 

знаннями, а й певні галузі вимагають спеціалізованих галузевих знань, для прикладу земельне право 

чи податкове, окремо також виділяють спеціалізацію на справах міжнародних. В зв’язку із чим 

спостерігаємо, що певній галузі низька концентрація суб’єктів, а в іншій висока. В таблиці 1 наведені 

дані із яких видно, що найбільша кількість учасників зосереджені в сфері фінансового права и лише 

4 суб’єкти надають послуги у галузі сімейного права. 

В наведеній формулі розрахунку відображений вплив успішно наданих раніше послуг 

на вартість майбутньої послуг. На практиці це можна спостерігати в тому, що при виборі виконавця 

послуги замовник завжди звертає особливу увагу на попередню практику роботи фахівця з права. 

Крім того попередній досвід у ведені справ дає підстави прогнозувати, яким чином буде виконана 

нова послуга. Саме тому, для адвоката чи юриста важливий досвід, оскільки він має вплив не лише 

для особистості юриста чи адвоката, а він відіграє важливу роль в конкурентній боротьбі 

на правовому ринку. 
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Аналізуючи діяльність компаній в галузі права спостерігаємо, що управлінці велику увагу 

приділяють кадрам, а саме адвокатам (юристам). Це проявляється у преміюванні за успішні проекти, 

індивідуальні умови праці, підвищені, а також у можливості отримати статус партнера та брати участь 

у розподілі прибутку. Управлінці одностайні у твердженні, що саме співробітники є тим унікальним 

ресурсом, який впливає на рівень доходу компанії та на її рейтинг серед конкурентів. 

Висновок. Компанії у галузі права проводять свою діяльність на ринку знаннєво-

інтелектуальних послуг, а основним ресурсом для них є співробітник та його неформалізовані знання, 

за рахунок яких можливо створити продукт, що своїми унікальним змістом найкраще задовольнить 

потреби замовника. Неповторні неформалізовані знання, що сформувалися під впливом діяльності та 

за рахунок персональних особливостей, розумових здібностей формують ціну на послугу та 

визначають рівень оплати праці. Отже розвиток особистості адвоката (юриста) та спонукання їх 

використовувати свої здібності у професійній діяльності є фактором для отримання збільшеного 

доходу та укріплення на позиціях лідера на ринку професійних правових послуг. 
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STRATEGIC RISK MANAGEMENT  

IN THE SYSTEM OF PROVIDING BUSINESS ENTITIES  

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY 

The theoretical and methodological framework of strategic risk management in the system of 
financial and economic security of economic entities has been updated. The definition of strategic 
risk management from the standpoint of ensuring financial and economic security has been 
clarified. The necessity of strategic management of the enterprise to be carried out in combination 
with the tools of risk management, management of financial and economic security, personnel 
management is substantiated. The strategic risks for modern business entities are specified that 
can affect their financial and economic results in the long run. Approaches to strategic risk 
management in the system of financial and economic security of business structures are offered.  
Key words: strategic management, financial and economic security, risk, strategy, strategic risk. 

Introduction. Issues of strategic management of various aspects of enterprises in conditions of 

uncertainty have recently attracted increasing attention of the scientific community. In a high-risk 

environment of domestic businesses, it is becoming increasingly difficult for top management to predict 

trends in operating conditions, and, accordingly, to plan targets and to build vectors to meet the interests of 

different categories of business stakeholders. Combining strategic management with approaches and 

practices to ensure financial and economic security at the micro level is an important and difficult task for 

classical management paradigms. On the one hand, managers need to develop a set of solutions to ensure the 

development of the enterprise, institution, organization in the future, and on the other hand there is a need to 

maximize the available potential to protect corporate resources from the negative impact of internal and 

external dangers and threats and counter the risks occurrence. Finding a balance between the distribution of 

time, labor, financial, material, information and other resources of the business entity for the purpose of 

qualitative evolution of economic processes, gaining new competitive advantages, entering new markets, 

innovation and expansion of customer network and their reservation for security financial and economic 

security, ie to achieve a certain static state of protection of the enterprise from the destructive effects of the 

challenges of the environment of its operation ‒ is a very complex management task, the solution of which 

should begin in the field of scientific research. 

Target setting. The purpose of the study is to update the theoretical and methodological framework 

of strategic risk management in the system of financial and economic security of economic entities. To 

achieve this goal it is necessary to solve a number of important research tasks: to clarify the definition of 

strategic risk management from the standpoint of financial and economic security, to specify strategic risks 

for modern economic entities that can affect their financial and economic results in the long run, to offer 

approaches to strategic risk management in the system of financial and economic security of business 

structures.  

Analysis of recent research and publications. Problematic aspects of strategic management of 

economic entities of various types of economic activity are studied by many well-known domestic and foreign 

scientists. Researchers of security problems in recent years are increasingly active in preparing and publishing 

the results of their scientific and methodological work to address the problem of financial and economic 

security of enterprises, institutions and organizations. Also, a large number of scientific papers are devoted 

to the peculiarities of the application of domestic and foreign experience in the field of risk management. 

However, there are not many interdisciplinary studies that would combine the issues of strategic, security-
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oriented and risk management, or at least two of the three mentioned areas of management of modern business 

structures. Thus, among Ukrainian researchers, approaches to risk management and financial and economic 

security are combined by Zachosova N., Herasymenko O., Shevchenko А., Babina N., Zanora V., 

Kovalenko А. Kutsenko D.1 within the concretization of the theoretical foundations of financial and economic 

security management at the present stage of development of security science offers guidelines for strategic 

management of financial and economic security of enterprises, taking into account the interests, challenges 

and risks2, that accompany both the activities of the entity and directly the management process of the 

business structure. It should be emphasized that one of the authors of this study has already begun attempts 

to generalize the theoretical aspects of strategic management of the economic security system of economic 

entities3, which is an evidence of awareness and consistency in the conduct of scientific research on the stated 

issues. Foreign scientists have also repeatedly tried to establish the features of financial and economic security 

management and risk management at the micro and macro levels4. The given factual material serves 

as a confirmation of the fact that currently there are scientific and methodological gaps in addressing the issue 

of effective strategic risk management in the system of financial and economic security of economic entities, 

which indicates the relevance of the chosen research topic. 

Research results and discussion. In economic theory, strategic management is understood as a set 

of classical management functions, such as planning, organization, motivation, control, etc., aimed at 

achieving long-term goals of the entity. In this context, we should talk about the potential of the enterprise, 

because it is additional opportunities, those resources that may appear in the future due to skillful management 

and use of assets of the business structure, will allow to realize its economic interests and the interests of its 

stakeholders in the future. At the same time, irrational, short-sighted management decisions aimed solely at 

meeting current economic needs, for example, to maximize profits at a particular time, regardless of the 

potential benefits that may give the company other business alternatives that can cause financial and 

economic damage. Another aspect of strategic management is to take into account the impact of risks on the 

ability of the entity to achieve long-term goals. Identification of strategic risks, their analysis and assessment, 

as well as the development of measures to counteract their negative impact on corporate resources and search 

for sources of compensation for their consequences ‒ are important and complex management tasks the top 

management of domestic enterprises, institutions and organizations are facing now. Risk management is a set 

of management decisions that are aimed at timely identification, specification, systematization, evaluation 

and control of real and probable factors that may have a negative impact on the state and results of the 

enterprise. These tasks are identical to those that modern scientists give to the process of financial and 

economic security of the entity management. However, we would like to note two important facts. First, the 

risk for the company can have both economically negative and positive consequences, because the existence 

of risk in itself is an objective reality for the functioning of all participants in economic relations, so effective 

risk management must have two vectors ‒ the first ‒ aimed at counteracting the negative consequences 

 
1 Zachosova, N., Herasymenko, O., Shevchenko А. (2018). Risks and possibilities of the effect of financial inclusion 

on managing the financial security at the macrolevel. Investment Management and Financial Innovations, 15, 4, 304-319; 

Zachosova, N., Babina, N., Zanora, V. (2018). Research and methodological framework for managing the economic 

security of financial intermediaries in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13, 4, 119-130; Zachosova, N., Babina, N., 

Zanora, V. (2018). Research and methodological framework for managing the economic security of financial 

intermediaries in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13, 4, 119-130; Занора, В. О. (2011). Експертний метод 

аналізу ризиків промислового підприємства. Управління проектами та розвиток виробництва, 2, 99-105; 

Kovalenko, А. (2019). Determinants of personnel policy in the process of management of financial and economic 

security of business entities. Bulletin of the Cherkasy University. Economic Sciences, 3, 70-77; Носань, Н. С., 

Куценко, Д. М. (2019). Теоретичні засади управління фінансово-економічною безпекою на сучасному етапі 

розвитку безпекознавства. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Серія Економічні науки, 1, 76-83. 
2 Kutsenko, D. (2019). Orienters of strategic management of financial and economic security of enterprises: interests, 

challenges, risks. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 2, 50-58. 
3 Koval, O. V. (2020). Strategic management of economic security system of business entities: theoretical aspects. 

Bulletin of the Cherkasy National University. Economic Sciences, 1, 40-47. 
4 Kahler, M. (2004). Economic Security in an Era of Globalization: Definition and Provision. Journal The Pacific Review, 

17/4, 485-502; Dyakonova, I., Nikitina, A., Gurvits, N. (2018). Improvement of the Enterprise Economic Security 

Management in Global Environment. Geopolitics under Globalization, 2 (1), 19-26; Black, S. E., Devereux, P. J., 

Lundborg, P., Majlesi, K. (2018). Learning to Take Risks? The Effect of Education on Risk-Taking in Financial 

Markets. Review of Finance, 22/3, 951-975. 
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of the existence of risks, the second ‒ to obtain a positive effect from the realization of opportunities that lie 

behind the decision to take risks in a particular economic situation. The second fact is that the management 

of financial and economic security at the micro level is not limited to the risks identification, monitoring and 

control. This is a range of actions, which also includes: achieving a balance of interests between different 

categories of stakeholders to direct the company’s resources to protective measures, current activities and 

development of the entity with mandatory analysis of threats and risks for the last two of these three 

alternatives; organization of physical and digital protection of business structure assets; formation of relevant 

information support on the negative factors of the internal and external environment of the enterprise for 

making informed management decisions; development of a policy of security-oriented transparency of the 

company’s activities, as well as security-oriented personnel policy. 

There is an approach according to which strategic management is based on the human resources of the 

enterprise, and its characteristic feature is the flexibility of reactions to changes in the environment of the 

economic structure. Despite the rationality of such a paradigm, we must recognize that in domestic realities 

such characteristics of strategic management are not inherent in it. Thus, the top management gives priority 

to care for financial resources rather than human resources, and even more so, and attention to the 

development of human resources ‒ is not the mainstream of Ukrainian type of management. The flexibility 

of strategic management is constrained by the high level of bureaucratization of management decisions, as 

well as the complexity of subordination relations in the organizational structures of domestic enterprises. The 

review of companies’ strategies, if such a need is finally realized by top management, takes a long time, 

requires numerous approvals at various levels of management. Therefore, the problematic aspects of strategic 

management are the erroneousness of the chosen strategic guidelines, unrealistic planned performance 

indicators, the impossibility of prompt changes and adjustments, neglect of existing and potential risks and 

opportunities for their use for the benefit of the company and its stakeholders, financing of financial and 

economic security measures on a residual basis. 

Under the strategic risk management from the standpoint of financial and economic security, we offer 

to understand the process of anticipating potential risks that will be characteristic of the company in the future 

given its course to achieve specific strategic goals based on the identification of risks for its activities; their 

cataloging and forecasting their probable both positive and negative impact on the economic condition of the 

business entity and the development of methods for managing them by means of financial and economic 

security to minimize their undesirable consequences for the integrity and efficiency of corporate resources. 

The offered definition is not intended to identify the process of planning and strategic management, but is 

aimed at emphasizing the fact that the distinguishing feature of strategic management from operational 

management is the orientation of management decisions on future achievements of the enterprise. Therefore, 

the element of foresight is important for the organization of effective strategic management. 

Critics may point out that the proposed definition demonstrates a fairly conditional link between 

strategic management and the financial and economic security of an entity. It should be noted, however, that 

a high level of financial and economic security should be recognized as one of the mandatory elements of the 

general strategy of any enterprise, institution, organization. Security-oriented management is gaining 

popularity around the world. Awareness of the critical growth of risks in the global and local economic 

systems has led to top management’s review of business guidelines for maximizing profitability at any cost 

to the balance of profits and costs of security measures, which ensures the continued operation of the entity 

in the long run perspective with moderate but long-term and constant profitability. This model is more socially 

oriented, successful in terms of state regulation of the economy and fully meets the goals of sustainable 

development, which have gained worldwide support. 

Strategic risk management in the system of financial and economic security of economic entities should 

rationally begin with the specification of the list of strategic risks that have or can potentially affect the results 

of enterprises. Strategic risks are directly related to the strategic goals of the business structure, and can be 

divided into two major groups: risks that prevent the achievement of strategic goals of the enterprise and risks 

of incorrect strategy of the enterprise on the vectors of its financial, investment, innovation, marketing and 

other activities. The second group includes the risk of errors in establishing strategic goals of the financial 

and economic security of the entity, which can lead to overuse of resources, low efficiency of the chosen 

means of protection of assets of the enterprise, and untimely adoption of necessary security-oriented 

management decisions. 

The cost of the wrong management decision to respond to strategic risks can be very high. Incorrect 

assessment of strategic risk and its consequences can lead to the loss of the company’s own market niche, a 
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significant reduction in the level of competitiveness and even bankruptcy and liquidation. In addition, 

the impact of strategic risks is prolonged over time: their effect is intensified, then disappears completely, 

which can mislead the risk manager; their manifestation may be invisible at the beginning of the strategy, and 

already in the middle of the enterprise to the desired goal to become so tangible that the management of the 

entity will have to review their strategic guidelines and means to achieve them, seek additional resources, 

change the model of the chosen strategy, etc. Financial and economic strategic risks can have different sources 

of origin. Their emergence is provoked by changes in equipment and technology, which is quite relevant for 

the period of spread of Industry 4.0 trends, changes in financing conditions of the enterprise, termination of 

access to investment resources or the emergence of new, untested sources of their income, personnel 

dishonesty, including insiders, raiding attempts to attack, takeovers and alliances, etc. It is possible to offer 

such an oriented list of strategic risks for financial and economic security, which is universal for business 

entities of different types of economic activity: 

– the appearance substitute goods (or analogue services) that are cheaper and meet a wider range 

of consumer needs in the market; 

– appearance of new competitors (for example, European companies) with a high level of business 

reputation and a world-famous brand in the market; 

– change in prices for key resources, raw materials, materials, components; 

– the need for temporary cessation of financial and economic activities or its rapid adaptation to new 

conditions (for example, in a pandemic situation and the establishment of quarantine restrictions); 

– change in exchange rates (this risk is especially significant for importers and exporters of goods and 

services); 

– the emergence of innovations and know-how that will require a radical transformation of economic 

processes; 

– change of state policy in the field where the business entity operates; 

– digitalization of economic relations in various fields. 

It is necessary to identify strategic risks and look for effective methods and ways to counteract their 

negative impact on management at the stage of developing or choosing a strategy for the enterprise in general 

and ensuring its financial and economic security in particular, as well as to implement strategies through 

mechanisms of dynamic change of its individual provisions to new challenges of the business environment 

of the business entity. 

Based on the results of the study, the following approaches to strategic risk management in the system 

of financial and economic security of business structures can be offered (Table 1). 

Choosing a specific approach for an individual entity is the prerogative and task of its top management, 

for the results of which management will have to bear full responsibility for the owners of companies and its 

stakeholders. 

Conclusions. The study of the features of strategic risk management in the system of financial and 

economic security of economic entities allowed to draw the following conclusions. 

1. Clarification of the definition of strategic risk management from the standpoint of financial and 

economic security allowed to present its content as a process of anticipating potential risks that will be 

characteristic of the company in the future given its course to achieve specific strategic guidelines based on 

identifying risks; their cataloging and forecasting their probable both positive and negative impact on the 

economic condition of the entity and the development of methods for managing them by means of financial 

and economic security to minimize their undesirable consequences for the integrity and efficiency of 

corporate resources. 

2. The concretization of strategic risks for modern business entities that can affect their financial and 

economic results in the long run, allowed to form the following list: the appearance on the market of substitute 

goods (or analogue services) that are cheaper and more satisfying a wide range of consumer needs; emergence 

of new competitors (for example, European companies) with a high level of business reputation and a world-

famous brand; change in prices for key resources, raw materials, materials, components, etc.; the need for 

temporary cessation of financial and economic activities or its rapid adaptation to new conditions (for 

example, in a pandemic and the establishment of quarantine restrictions); change in exchange rates (this risk 

is especially significant for importers and exporters of goods and services); emergence of innovations and 

know-how that will require a radical transformation of economic processes; change of state policy in the field 

of enterprise functioning; digitalization of economic relations in various fields, etc. 
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Table 1 

Approaches to strategic risk management in the system of financial  

and economic security of economic entities 

The name  

of the approach 
Advantages  Disadvantages 

Active risk 

management 

Existence of risk management strategy; 

formation of the budget for risk-oriented actions 

financing; risk management ‒ the basic method 

of security maintenance; the general strategy is 

created taking into account existing and 

potential strategic risks 

Significant financial costs of preventing 

events that may or may not occur, 

focusing on the negative consequences 

that risks may have for the state of 

financial and economic security 

Passive risk 

management 

Insignificant costs of financial, information, 

human and time resources; use of risk 

management models that have proven their 

effectiveness for other economic structures 

Responding to risk and its consequences 

only at the moment of their manifestation; 

lack of a catalog of decisions on risk 

allocation or transfer, giving preference to 

risk avoidance, which limits business 

opportunities 

Project risk 

management 

Management of specific significant risk as a 

separate project with the formation of a 

professional team and the provision of 

necessary resources; when risk is absent, 

resources are directed to the realization of the 

main goals of the enterprise 

Slow response to risk and its consequences 

due to the need to develop a project and to 

prepare for its implementation, the need 

for knowledge and skills of project 

management; situational nature of risk 

management 

Externally oriented 

risk management 

Prevention and constant control of external 

factors that may adversely affect financial and 

economic security; involvement of professional 

outsiders in the risk management process 

Ignoring the risks of the internal 

environment 

Internally oriented 

risk management 

Focusing on the development of the potential of 

the business entity; close attention and 

monitoring of business processes; identification 

and control of personnel risks 

Ignoring the risks of the external 

environment 

Mixed risk 

management 

All the advantages of the approaches, methods 

and techniques of which are combined 

All the disadvantages inherent in the 

approaches, methods and techniques of 

which are combined 

Source: developed by the authors. 

 

3. The following approaches to strategic risk management in the system of financial and economic 

security of business structures can be offered: active risk management, passive risk management, project risk 

management, externally oriented risk management, internally oriented risk management, mixed risk 

management. Each of these approaches has its own advantages and disadvantages, and therefore the choice 

of a specific approach for the needs of an individual entity should be determined on the basis of analysis of 

trends in its environment and taking into account its financial condition, performance and state of financial 

security. 

We see prospects for further research in assessing strategic risks for the state of financial and economic 

security of various types of business structures, forming maps of strategic risks and developing catalogs of 

management decisions to counter them in optimistic, realistic and pessimistic scenarios. 
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of indicators for the diagnosis of financial stability is largely based on the model of managing the 
economy in general, and the management of the banking system in particular. Methodical 
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Постановка проблеми. Враховуючи циклічність економічність процесів, зниження фінансової 

стабільності в сучасних умовах, гострою є необхідність своєчасно розпізнавати загрози та ризики 

економічному розвитку країн. Відтак, виникає необхідність визначення сукупності економічних 

показників, найбільш чутливих та інформаційних для проведення контролю та моніторингу 

фінансової стабільності банків, та економічного стану держави в сукупності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цільових показників у механізмах 

забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем присвячені праці таких учених, як 

Г.І. Башнянин, М.М. Єрмошенко, О.О. Сунцов, О.Д. Василик, Г.С. Третяк, Ю.М. Чайка.  

Метою статті є обґрунтування та узагальнення показників фінансової стабільності 

макроекономічних систем, які б могли ефективно використовуватись для моніторингу рівня 

стабільності фінансової системи. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки на практиці проміжні стадії нестабільності 

(накопичення дисбалансів і системна нестабільність) є найменш явно вираженими, основною 

проблемою стає формування послідовної структури для ідентифікації саме цих форм нестабільності1. 

Для оцінки рівня фінансової стабільності макроекономічної системи часто використовують 

стрес-тести еластичності фінансової системи як до шоків макроекономічного середовища, так і 

до ймовірних шоків виняткового характеру. Для стрес-тестування застосовують сценарний аналіз, 

який одночасно розглядає поведінку окремих ринкових змінних (ціни) і зрушення у взаємовідносинах 

між ринками різних активів (кореляція та волатильність)2. Агрегований стрес-аналіз дозволяє 

визначити структурну вразливість фінансової системи та середню експозицію до правдоподібних 

ризиків, які можуть призвести до її краху. Якщо стрес-тести припускають існування істотних 

експозицій до таких ризиків, макроекономічна система є фінансово нестабільною. 

 
1 Сніжко, О. В. (2008). Ієрархія фінансової нестабільності. Формування ринкових відносин в Україні, 2(81),29-33. 
2 Frankel, J., Rose, A. (1996). Currency crises in emerging markets: an empirical treatment. Journal of International 

Economics, 41 (3/4),351-366. 
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Статистичні прогнозні моделі, які будуються на основі регресійних рівнянь, мають на меті 

виявити головні фактори впливу на фінансову стабільність макроекономічної системи. Проте, 

в статті1 показано, що для передбачення криз в різні періоди часу значимість тих чи інших показників 

може змінюватися. Наприклад, під час світових економічних криз 1994 р. та 1997 р. фінансова 

стабільність країн значною мірою визначалася такими двома показниками як відношення зростання 

кредитів виданих приватному сектору до міжнародних валютних резервів та відношення зростання 

кредитів виданих уряду до міжнародних валютних резервів. Проте, під час наступних економічних 

криз ці показники втрачали свою значимість. Якщо уряд знає, що фінансова стабільність 

макроекономічної системи залежить від темпів росту його кредитних зобов’язань, то з метою її 

збереження уряд може зменшити запозичення. Зменшення запозичень веде до зменшення ліквідності. 

В статті3 показано, що існує вибір між фінансовою стабільністю та ліквідністю. Якщо уряд хоче 

збільшити фінансову стабільність, йому доведеться скорочувати короткострокові борги, що зменшить 

ліквідність, тобто зменшиться фінансовий ресурс, який доступний для макроекономічної системи. 

Прогнозні регресійні моделі показують, що велика кількість показників ліквідності не можуть бути 

детермінантами фінансової стабільності. На нашу думку, головним недоліком прогнозних 

регресійних моделей є те, що вони не враховують того факту, що якісні причинно-наслідкові зв’язки 

між змінними можуть з часом змінюватися. Наприклад, уряд бачить, що загроза фінансовій 

стабільності макроекономічної системи йде від втрати ліквідності в банківському секторі. Тоді уряд 

збільшує зовнішні запозичення для рефінансування банківського сектору, що ліквідовує загрозу 

втрати фінансової стабільності. В такому випадку зростання урядових запозичень збільшує фінансову 

стабільність. В іншому випадку, якщо уряд нарощує зовнішні запозичення для покриття зростаючого 

дефіциту бюджету, фінансова стабільність макроекономічної системи в довгостроковій перспективі 

може зменшуватися. 

При визначення фінансової стабільності в статистичних моделях значимими та стійкими, як 

правило, є три фактори3: 1) ефективний обмінний курс (для країн, що розвиваються); 2) відношення 

балансу поточного рахунку до ВВП (для країн, що розвиваються); 3) відношення 

короткострокового боргу до міжнародних валютних резервів. Прийнято вважати, що девальвація 

національної валюти сприяє зростанню експорту, але, на нашу думку, цей ефект на практиці є 

мізерним, оскільки знецінення національної валюти завжди є ознакою кризових явищ, зокрема курс  

падає, коли країна вже втратила свої товарні позиції на зовнішніх ринках. Емпіричні дані також 

показують, що немає значної кореляції між падінням курсу національної валюти і зростанням 

експорту певної країни. Тому стабільність обмінного курсу національної  валюти є важливим 

показником з наступних міркувань: 1) довгострокова стабільність валютного курсу характеризує 

здатність макроекономічної системи і національного регулятора підтримувати та зрівноважувати 

попит та пропозицію на валютному ринку; 2) стабільний валютний курс мінімізує валютні ризики, 

що сприяє припливу стратегічних іноземних інвестицій і зменшує ризики спекулятивної атаки чи 

кон’юнктурного тиску на національну валюту. Падіння курсу національної валюти, навіть при 

зростаючому експорті, може сигналізувати про надлишкове збільшення імпорту, або про відтік 

іноземного капіталу з країни, що безумовно матиме негативні наслідки для макроекономічної 

системи в майбутньому. 

Для дослідження відношення короткострокового боргу до міжнародних валютних резервів 

на фінансову стабільність досліджено відповідні показники Польщі за період з 2004 до 2019 років. 

Визначено, що коефіцієнт кореляції між такими показниками від’ємний (-0,21) і незначний. 

Зокрема, визначено, що відношення балансу поточного рахунку до ВВП Польщі з 2004 р. по 2013 р. 

було від’ємним, а після 2013 р. Польщі вдалося збалансувати поточний рахунок. Відомо, що 

з 2004 р. до 2012 р. ВВП Польщі зростав високими темпами у понад 5%. Тому можна зробити 

висновок, що у зазначений період економіка Польщі зростала за рахунок нарощування зовнішніх 

боргів для покриття дефіциту поточного рахунку. При цьому з 2004 р. по 2012 р. відношення 

зовнішнього боргу до офіційних резервів зменшилося з понад 120% до 100%. Зрозуміло, що для 

покриття дефіциту поточного рахунку та забезпечення економічного зростання Польща повинна 

була нарощувати зовнішні запозичення, наприклад, через розміщення урядом єврооблігацій. 

Зменшення відношення зовнішнього боргу до офіційних резервів свідчить про те, що Польща 

 
1 Bussiere, M., Mulder, Ch.(1999). External Vulnerability in Emerging Market Economies: How High Liquidity Can 

Offset Weak Fundamentals and the Effects of Contagion. IMF Working Paper, 99(88), 41. 
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значну частину своїх запозичень спрямовувала на поповнення своїх золотовалютних резервів. Тому 

треба розглядати не офіційні резерви, а чисті золотовалютні резерви країни. Проте, не всі 

центральні банки розкривають свої чисті золотовалютні резерви.  

На нашу думку, надійним показником, який характеризує фінансову стабільність 

макроекономічної системи є відношення короткострокового зовнішнього боргу до чистих 

золотовалютних резервів.  

Дослідження темпів приросту ВВП та офіційних валютних резервів Польщі, показало між цими 

показниками додатній (0,27), але незначний коефіцієнт кореляції. Це вказує на те, що економічне 

зростання слабо впливає на ріст золотовалютних резервів Польщі. Для сировинних країн 

з профіцитним балансом поточного рахунку та малим відношенням зовнішнього боргу до ВВП 

економічне зростання сильніше корелюватиме із зростанням золотовалютних резервів. 

Для Польщі коефіцієнт кореляції зовнішнього боргу та ВВП є додатнім та значним (0,93), що 

вказує на те, що модель економічного зростання цієї країни залежить від зовнішніх запозичень. При 

цьому, коефіцієнт кореляції між темпами приросту ВВП та відношенням зовнішнього боргу 

до офіційних резервів Польщі є позитивним і становить 0,4. Все це вказує на те, що для країн, які 

розвиваються, існує дві моделі економічного зростання. Умовно назвемо їх кредитною та експортною 

моделями економічного зростання. Для кожної з моделей будуть різні показники та їх граничні 

значення при визначенні фінансової стабільності. Відповідно ці показники повинні 

використовуватися в системах раннього оповіщення про втрату фінансової стабільності 

із врахуванням специфіки країни. 

Кредитна модель економічного зростання для країни, що розвивається, передбачає 

нарощування дефіциту платіжного балансу і його покриття за рахунок залучення зовнішніх 

фінансових ресурсів. Зовнішні фінансові ресурси повинні бути відносно дешевими і 

довгостроковими, тоді відношення зовнішнього боргу до ВВП може набувати високих значень 

у понад 50% і до 100%. Зрозуміло, що для країни, яка обрала кредитну модель росту економіки, 

визначальним факторам фінансової стабільності буде доступність зовнішніх довгострокових 

дешевих кредитів. Доступність зовнішніх кредитів визначається кредитним рейтингом країни,  

на який у свою чергу впливають наступні показники: 1) темпи приросту ВВП; 2) інфляція; 

3) експортний потенціал (високі темпи росту експорту, диверсифікованість експорту, умови 

зовнішньої торгівлі тощо); 4) динаміка внутрішнього платоспрможного попиту; 5) стабілність 

фінансової системи (показники прибутковості в банківському секторі, кількість банківських 

дефолтів); 6) темпи приросту зовнішніх прямих інвестицій; 7) стабільність курсу національної 

валюти; 8) політична стабільність. Позитивними моментами кредитної моделі економічного 

зростання є: 1) ріст внутрішнього платоспроможного попиту; 2) диверсифікація експорту; 

3) інтеграція в глобальні виробничо-логістичні структури; 4) швидке технологічне оновлення 

виробничої бази. Недоліками кредитної моделі є: 1) довгострокова необхідність зменшувати 

дефіцит поточного рахунку для повернення зовнішніх боргів за рахунок зменшення майбутніх 

темпів приросту ВВП; 2) залежність від кон’юнктури на світовому фінансовому ринку; 

3) залежність від політики провідних країн-кредиторів; 4) порушення цінової стабільності через 

спекуляції з цінами на активи. 

Експортна модель економічного зростання країн, що розвиваються, передбачає профіцит 

поточного рахунку за рахунок нарощування сировинного або вузькоспеціалізованого експорту. 

У таких країн відношення зовнішнього боргу до ВВП є мінімальним. Економічне зростання 

забезпечується за рахунок спрямування експортної валютної виручки на інвестиції та споживання. 

Як правило, цим процесом керує держава, тому ефективність інвестицій може бути низькою. 

При цьому, інвестиції як держави, так і зовнішніх інвесторів, переважно сконцентровані 

в експортно-орієнтованих галузях, де рентабельність є найбільшою. Перевагами експортної моделі 

економічного зростання є: 1) відсутність значного зовнішнього боргу; 2) більша гнучкість при 

регулюванні курсу національної валюти; 3) орієнтація на внутрішні ресурси для забезпечення 

економічного зростання, що збільшує частку внутрішнього капіталу (часто державного) в структурі 

власності; 4) здатність демонструвати високі темпи приросту ВВП; 5) дає можливість державі 

сформувати великий фонд гарантування фінансової стабільності у складні періоди. До недоліків 

експортної моделі можна віднести: 1) сильна залежність валютних надходжень  в країну від цін та 

умов торгівлі на сировинних ринках; 2) внутрішньоекономічні дисбаланси через переважаючий 
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розвиток лише експортноорієнтованих галузей; 3) внутрішнє споживання сильно залежить від 

політики перерозподілу валютної виручки, що обмежує ріст галузей економіки, які працюють  

на внутрішній споживчий ринок; 4) високий ризик неефективного управління великими 

централізованими фінансовими фондами; 5) повільна інтеграція в глобальні виробничо-логістичні 

структури в галузях, які не орієнтовані на експорт сировини. Відповідно для країни з експортною 

моделлю економічного зростання ключовими показниками, які визначають фінансову стабільність 

макроекономічної системи, є: 1) показники, які залежать від кон’юнктури на сировинних ринках, 

на які орієнтована країна (тренд в темпах росту експорту, темпи приросту золотовалютних резервів, 

темп приросту ВВП, сума дефіциту державного бюджету і профіциту поточного рахунку тощо); 

2) показники, які характеризують внутрішні макроекономічні дисбаланси (інфляція, рівень 

безробіття); 3) показники, які характеризують стабільність роботи фінансового сектору (динаміка 

процентних ставок, темпи росту активів банківського сектору, показники прибутковості та 

надійності банків, рівні кредитування за галузями економіки тощо); 4) показники, які 

характеризують ефективність роботи державного сектору ( рівень розкрадання бюджетних коштів, 

прибутковість великих державних корпорацій, боргове навантаження на провідні державні 

корпорації тощо). 

Важливими показниками стабільності банківської системи є частка проблемних кредитів в їх 

загальному обсязі та відношення проблемних кредитів до суми власного капіталу і резервів 

за кредитами. Бухгалтерсько-нормативні методи розрахунку проблемних кредитів не є добре 

уніфікованими, тому в науковій літературі1 досі існують різні підходи до трактування проблемних 

кредитів. Це ускладнює порівняння зазначених показників для країн з різним нормативно-правовоим 

полем в банківській сфері. За офіційними даними НБУ2 на рис. 1 представлено динаміку частки 

прострочених кредитів у їх загальному обсязі в банківській системі України. 

 

Рис. 1. Частка прострочених кредитів в банківській системі України  

2007-2018 рр.3 

 
1 Дробніцька, О. Р. (2013). Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес 

сек’юритизації активів. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Інноваційна економіка, 6(44), 267-272; 

Болгар, Т. М. (2014). Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику. Економічний 

нобелівський вісник, 1(7), 50-58. 
2 Дані офіційного сайту НБУ (2019). Oсновнi показники діяльності банків України 

<bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442> (2019, січень,20). 
3 Шумська, С. С., Скрипниченко, М. І. (2010). Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності 

економічного розвитку України. Економіка і прогнозування, 2, 26-43. 
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З рис. 1. видно, що з 2014 р. макроекономічна нестабільність та геополітичні обставини мають 

безпосередній негативний вплив на фінансову стійкість банківської системи України. На частку 

проблемних кредитів можуть впливати зміни в нормативних документах центральних банків, 

зловживання із звітністю з метою покращити баланси банків тощо. Тому частка проблемних кредитів 

є дуже інерційним показником, який фіксує настання проблем вже постфактум. На нашу думку, якщо 

індикатор не має прогностичної здатності і використовується лише для постфактної діагностики 

порушення фінансової стабільності макроекономічної системи, то його не варто використовувати 

в якості цільового показника макроекономічного регулювання.  

В роботі1 визначено основні макроекономічні індикатори, що відображають загальну 

ситуацію у фінансовому секторі та можуть бути згруповані таким чином: 1) темп економічного 

зростання: темп приросту ВВП; 2) платіжний баланс: сальдо поточного рахунку; золотовалютні 

резерви, умови торгівлі (ціни експорту), реальний ефективний курс; 3) процентні ставки: 

реальна процентна ставка, різниця між внутрішньою процентною ставкою і ставкою LIBOR; 

4) грошові індикатори: динаміка грошового мультиплікатора, відношення грошової маси  

до золотовалютних резервів, надлишкова пропозицію грошей в реальному вираженні; 5) індекс 

тиску на валютний ринок. 

В залежності від методології, яку застосовують автори для визначення найбільш дієвих 

індикаторів фінансової нестабільності, можна виділити три різні підходи (групи): якісний аналіз, 

економетричне моделювання і непараметричні оцінки. 

До найбільшої переваги якісних методів можна віднести те, що людський мозок здатний 

знаходити патерни в даних та встановлювати якісні причинно-наслідкові зв’язки між економічними 

явищами, які відображаються в даних. При цьому когнітивний процес є адаптивним, бо людина 

здатна помітити зміни в динамічних патернах даних. Недоліком якісних методів є певна міра 

суб’єктивності експертних суджень. Наприклад, одні експерти можуть підтримувати неокейнсіанські 

погляди на економіку, а інші – монетаристські, що веде до того, що ці дві групи експертів будуть 

розглядати різні набори індикаторів фінансової нестабільності, тому висновки у них можуть бути 

навіть протилежні.  

Дослідження другої групи базуються на моделях бінарного вибору, які дозволяють оцінити 

взаємозв’язки показників з ймовірністю настання в майбутньому кризи. На даний час існують 

різноманітні дослідження індикаторів кризи та моделі прогнозування кризи (регресивні  

VAR-моделі, бінарні, порогові, logit- і probit-моделі, моделі лінійної ймовірності тощо). Найчастіше 

ймовірність настання кризи та найбільш дієві її індикатори визначають  за допомогою  

probit- і logit-аналізу. 

Фінансова криза 2008-2009 рр. показала, що жодна з країн світу нині не застрахована 

від ризиків, які закладені самою природою функціонування ринкового середовища в умовах 

глобалізації. Ідентифікувати загрози, визначити накопичені та можливі дисбаланси, щоб 

у подальшому нівелювати дію факторів, які можуть підірвати фінансову стабільність країни, 

покликані системи раннього попередження кризи (EWS – Early Warning System). Аналіз побудови 

таких систем у світі показує, що, незважаючи на достатньо високу їх “працездатність”, більшість 

із них передбачають не більше половини кризових епізодів. Проте, це не стримує зусиль наукової 

спільноти у розробленні наукових підходів до оцінки економічних ризиків, оскільки це дає 

можливість значно знизити ймовірність втрат від кризових катаклізмів. 

Сама теза про те, що існує деяка кількість об’єктивних фундаментальних економічних 

показників, моніторинг поведінки яких є ключем до ефективного управління ризиками, належить 

прихильникам неокласичної парадигми, які ще у 1990-х розглядали можливість розроблення 

наукового підходу до оцінки ризиків. Вони ставили перед собою дуже амбіційне завдання: 

синтезувати різні методики прогнозування економічних криз і розробити систему “індикаторів 

раннього попередження”, яка буде розрахована на широке коло користувачів. З того часу з’явилось 

дуже багато різних методик оцінки ризику, проте спільною у них залишилась проблема вибору 

індикаторів. Складність процесу відбору макропоказників пов’язана не тільки з недостатністю 

 
1 Трунин, П., Иноземцев, Э. (2011). Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой 

и развивающихся странах (I квартал 2011). Мониторинг финансовой стабильности. Институт экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара <http://iep.ru/files/text/prognoz/fragil/2011_1kv.pdf>. (2019, січень, 16). 
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та якістю інформації, але й з тим, що кожний кризовий епізод в історії був свого роду неповторним, 

а сліпе копіювання досвіду інших країн є неможливим через особливості та рівні розвитку країн. 

Перші системи раннього попередження порушення фінансової стабільності якраз і виникли 

в середині 90-х років ХХ століття: модель можливих проблем банків (SAABA); модель прогнозу 

ймовірності банкрутства (SEER, Bank Calculator ФРС США) та інші. 

Найважче оцінити інституційні фактори, поведінку суб’єктів ринку, політичну ситуацію, 

показники глобального розвитку, природні катаклізми, торгівельні конфлікти, війни та ін. 

У міжнародній практиці для оцінки таких факторів використовуються різного роду індекси очікувань, 

наприклад, індикатор чутливості споживачів чи показник рівня ділової активності в країні, що 

базуються на результатах соціологічних опитувань. 

В практиці США активно використовуються аналогічні індекси, зокрема: NAPM index (National 

Association of Purchasing Managers index) – індекс ділової активності Національної асоціації 

менеджерів, що представляє результати опитування менеджерів по закупівлях у промисловості та 

використовується для оцінки змін виробничих замовлень, обсягу промислового виробництва, 

зайнятості, запасів і оперативності роботи постачальників. 
Практика його використання показала, що перед кризою 2008-2009 рр. індекс NAPM 

демонстрував чіткий тренд на зниження, що можна вважати сигналом, який попереджав про кризу, 

проте у 2010-2018 рр. цей показник кілька разів опускавcя до рівня 50%, як перед кризою 2008-

2009 рр., але серйозних криз в економіці США в цей період не спостерігалося. Це відображає той 

факт, що гравці ринку не завжди можуть точно оцінити і спрогнозувати його перспективи. Під час 

піку кризи індекс NAPM опустився нижче 35%, що свідчить про те, що цей показник скоріше 

відображає поточні настрої менеджерів, ніж їх бачення майбутнього. Отже, цей показник не може 

бути надійним попереджувальним індикатором порушення фінансової стабільності 

в макроекономічній системі. 

Також в США існує велика кількість регіональних показників: Atlanta Fed index – індекс 

ділової активності Федерального резервного банку в Атланті, який представляє результати 

опитувань виробників в Атланті щодо їх оцінок поточної економічної ситуації; Consumer 

confidence – індекс довіри споживачів є спробою оцінки оптимізму споживачів і традиційно 

використовується для прогнозування тенденцій зайнятості та економічного стану країни. У країнах 

єврозони широко відомим є індекс IFO survey, що представляє огляд німецького дослідницького 

інституту IFO, де оцінюється рівень ділової активності в країні. В Японії найважливішим 

індикатором є Tankan report – щоквартальний економічний огляд, який публікує департамент 

досліджень та статистики Банку Японії. Огляд та відповідний індекс складається  на основі оцінок 

понад 8000 компаній, фірм та інститутів за такими параметрами: 1) умови ведення бізнесу, 

2) виробництво та збут, 3) попит, пропозиція, рівень цін; 4) доходи; 5) прямі інвестиції; 

6) зайнятість; 7) податкові умови. 

Проведений аналіз існуючих показників діагностики фінансової стабільності 

макроекономічної системи дозволив нам сформувати перелік рекомендованих цільових 

показників ( табл. 1). 

В табл. 1 показано перелік цільових макропруденційних показників, які найкраще 

характеризують фінансову стійкість макроекономічної системи із синергетичної точки зору. На нашу 

думку, саме ці показники повинні використовуватися органами макропруденційного нагляду 

в механізмах забезпечення фінансової стабільності всієї макроекономічної системи. 

Висновки. Головна ідея полягає в наступному: рівень нерівномірності росподілу доходів 

(коефіцієнт Джині) в секторі домашніх господарств, рівні нерівномірності розподілу активів 

в реальному та фінансовому секторах повинні коливатися в певних межах. Якщо коефіцієнт 

Джині в тому чи іншому секторі виходить за прийнятні межі, то орган макропруденційного 

нагляду може задіювати різні інструменти фіскальної та монетарної політик для виправлення 

ситуації. Наприклад, ввести на певний час прогресивну чи регресивну систему оподаткування 

в залежності від того, в яку сторону треба змінити розподіл доходів чи активів. Також орган 

макропруденційного нагляду може застосовувати певні юридичні обмеження в руслі 

антимонопольного законодавства. Всі ці заходи повинні сприяти оптимальному розподілу ризиків 

в макроекономічній системі, що мінімізує системний ризик і забезпечить фінансову стабільність 

всієї економіки. 
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Таблиця 1 

Рекомендовані цільові макропруденційні показники фінансової стабільності 

макроекономічної системи 

Перший рівень: показники, які визначають довгострокові цілі макропруденційного регулювання 

Показники: 

1) стабільні темпи зростання ВВП; 

2) низький рівень інфляції; 

3) стабільний курс національної валюти; 

Спосіб використання: 

Відхилення зазначених показників від принятних норм 

свідчить про провал грошово-кредитної та бюджетно-

фіскальної політик, що вимагає негайних дій від органів 

макропруденційного нагляду. Вважається, що валютна 

криза настає при девальвації понад 25 %. 

Другий рівень: показники, які визначають передумови довгострокового економічного зростання 

Показники: 

1) частка заробітної плати у ВВП; 

2) відношення корпративних прибутків 

до ВВП; 

3) відношення боргу корпорацій до вартості 

їх власного капіталу; 

Спосіб використання: 

1) Довгостроковий тренд на зменшення вказує 

на скорочення платоспроможного попиту. 

2) Має проциклічну динаміку, чітко відслідковує діловий 

цикл. 

3) Має контрциклічну динаміку, тому тренд на зменшення 

може сигналізувати про наближення кризи. Показник 

повинен коливатися в межах 55-60 %. 

Третій рівень: показники, які визначають передумови довгострокової стійкості фінансової системи 

Показники: 

1) відношення корпоративних прибутків 

до зовнішнього боргу; 

2) очікувана частота дефолту (EDF) 20 

найбільших фінансових корпорацій; 

3) коефіцієнт Джині відношення банківських 

резервів до активів. 

Спосіб використання: 

1) Борги повертаються з прибутків, тому цей показник 

показує здатність фінансової системи проводити платежі; 

2) Чітко корелює з кількістю банківських дефолтів; 

3) Характеризує рівномірність розподілу ризиків 

в банківській системі, зростання показника вказує 

на збільшення системного ризику у фінансовому секторі. 

Джерело: Кругман П. (2013). Выход из кризиса есть! Москва: Азбука Бизнес, АзбукаАттикус1. 

Referenses: 

1. Snizhko, О. V. (2008). Iierarkhiia finansovoi nestabilnosti [Hierarchy of financial instability]. Formuvannia 

rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 2(81), 29-33. [in Ukrainian]. 

2. Frankel, J., Rose, A. (1996). Currency crises in emerging markets: an empirical treatment. Journal of International 

Economics, 41(3/4), 351-366. [in English]. 

3. Bussiere, M., Mulder, Ch. (1999). External Vulnerability in Emerging Market Economies: How High Liquidity 

Can Offset Weak Fundamentals and the Effects of Contagion. IMF Working Paper, 99(88). [in English]. 

4. Drobnitska, О. R. (2013). Problemni kredyty bankiv: suchasnyi stan ta mozhlyvosti upravlinnia nymy cherez 

protses sekiurytyzatsii aktyviv [Problem bank loans: current status and opportunities to manage them through 

the process of securitization of assets]. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. Innovatsiina ekonomika 

[All-Ukrainian scientific and production journal. Innovative economy], 6(44), 267-272. [in Ukrainian]. 

5. Dani ofitsiinoho saitu NBU (2019). [Data from the official website of the NBU (2019)]. Osnovni pokaznyky 

diialnosti bankiv Ukrainy [Main performance indicators of Ukrainian banks]. 

<https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442>. (2019, January, 20). [in Ukrainian].  

6. Symska, S. S., Ckrypnychenko, М. І. (2010). Instrumentarii monitorynhu ta otsinky zahroz stabilnosti 

ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Tools for monitoring and assessing threats to the stability of Ukraine’s 

economic development]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and forecasting], 2, 26-43. [in Ukrainian]. 

7. Trynin, P., Inozemzev, E. (2011). Monitoring finansovoj stabil’nosti v RF, stranah s perehodnoj jekonomikoj i 

razvivajushhihsja stranah (I kvartal 2011). [Monitoring of financial stability in the Russian Federation, countries 

with economies in transition and developing countries (I quarter 2011)]. Institut ekonomicheskoy politiki 

im. Ye.T. Gaydara [Institute of Economic Policy E.T. Gaidar] <http://iep.ru/files/text/prognoz/fragil/2011_1kv.pdf> 
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1 Кругман П. (2013). Выход из кризиса есть! Москва: Азбука Бизнес, АзбукаАттикус. 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 6 2020 

131 

8. Kpympan, P. (2013). Vyhod iz krizisa est’! [There is a way out of the crisis!]. Мoscow : Azbuka Biznes, 

AzbukaAttikus. [in Russian]. 
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