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Аннотация 

Проблемы отказа от единой теоретико-методологической методологии исследования социальных и 

экономических процессов на основе ранее существовавшей традиции повлекли выдвижение на первый 

план исторического подхода, который по традиции являлся ее же подходом, но неочищенным от случай-

ностей, социологического и большого разнообразия эмпирических и количественных методов исследова-

ния. Последние в силу характера изучаемых объектов и своей специфики не всегда пригодны для описания 

взаимосвязей и понимания происходящих процессов. Экономико-математический подход в этом смысле 

является более системным и точным для разрешения и трактовки всплывающих задач и выявления скры-

тых от иных подходов закономерностей, хотя и не претендует на всеобщность анализа и тестирование 

конкретных текущих экономических ситуаций. В статье приведены реальные примеры и задачи. 

Abstract 

The article gives a set of problems on trends of economy, the conditions and decisions which are based on 

different methods. Concepts of history and methods its interpretation by equilibrium and some finance calculations 

are widely used in solving the problems. Problems focus at the themes of development and on taking rational 

decisions and so on.  

Ключевые слова: экономика, история, тенденция, равновесие, финансы, методы, проблема. 

Keywords: economics, history, tendency, equilibrium, finance, methods, problem. 

 

Постановка проблемы. В работе [1] для одной 

страны отмечается, что подход к кризису затронул 

многие вопросы экономики, которые не входят в 

компетенцию министров. Но предложения мини-

стра финансов не заметить невозможно. Они гово-

рят о том, что требуется усовершенствовать меха-

низм администрирования налога на прибыль из-за 

значительных потерь налоговых поступлений, ко-

торые, по консервативным оценкам МВФ, могут 

достигать 1,7% ВВП (в 2020—2021 гг.). Однако нет 

фактических доказательств, что такое изменение 

будет способствовать увеличению инвестицион-

ных потоков. По заявлению МВФ в условиях кри-

зиса надо одновременно объявить о суверенном де-

фолте и увеличить дефицит бюджета. Немедленно 

и в кратчайшие сроки провести реструктуризацию 

внешних долгов, существенно сократив нагрузку 

по выплатам процентов и основного долга в бли-

жайшие годы. Увеличить дефицит госбюджета — 

существенно (миллиардов 200 минимум). Вызов 

времени – но, возможно, придется [ 

Министр заявляет о необходимости сохранить 

сотрудничество с МВФ: Это важно, поскольку это 

нельзя сделать быстро, дешево и качественно. 

Можно делать быстро и дешево, но не качественно. 

Можно быстро и качественно, но не дешево. И 

можно дешево и качественно, но точно не быстро. 

Проблема может быть изложена реальными дан-

ными и тезисами. Можно провести реструктуриза-

цию, послать кредиторов и увеличить дефицит 

бюджета, напечатав деньги без МВФ. Это дефолт, 

к которому давно подталкивают. Общий долг — 

$80 млрд. Рыночный внешний долг — $18,6 млрд. 

Можно, как и в 2015 г. провести реструктуризацию 

и заключить сделку с МВФ, но нельзя бесконечно 

увеличивать дефицит бюджета. МВФ в таких усло-

виях обычно идет на встречу. Это не связано с обя-

зательствами о дефиците бюджета в 2%. Но увели-

чивать удастся не бесконечно. Деньги следует не 

печатать, а заимствовать. Печатать необеспеченные 

деньги — не путь для стабилизации экономики. Но 

иногда реструктуризация имеет экономическую 
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эффективность, в данной ситуации — это не тот 

случай [1]. 

Реально увеличить дефицит бюджета и 

остаться с МВФ без реструктуризации, потому что 

нечего реструктуризировать. Тогда как просить у 

них денег еще? Перестать платить МВФ? Миро-

вому Банку? Есть предложение не платить, когда 

долг под прямые гарантии на $1 млрд. Трудно не 

платить и надеяться на помощь, зная о высоком 

уровне резервов, которые позволяют платить. Дело 

в нежелании платить, а не в невозможности. Бли-

жайшая дата по выплате рыночным кредиторам че-

рез полгода. И тогда цена вопроса — $1,4 млрд. по-

гашения и около $500 млн. купона. В 2015 г. на 

фоне проблем купон оплачивался только одной вы-

платой. Сегодня это почти та же сумма, которую 

банк вынужден продавать еженедельно, пока нет 

договоренности с МВФ, равная $1,4 млрд.[1] 

Процесс реструктуризации стопорит сотруд-

ничество с МВФ. А общий долг — $80 млрд. Ры-

ночный внешний долг — всего $18,6 млрд., что 

меньше четвертой части. Сумма определяет бес-

смысленность реструктуризации, они приносят 

вред, практически не давая плюсов. На сегодня 

имеется самый большой коэффициент отношения 

экономических ограничений и проблем, которые 

создает государство, к показателю социальной 

сферы. В ключевых экономиках мира не будут пе-

реходить к деструктивным мерам для экономики - 

запретительным мерам, при не сочетании с дефол-

том [1]. 

И когда имеют сделку с МВФ и делают ре-

структуризацию, то идут к ситуации, когда перего-

воры с МВФ срываются - и не остается выбора, 

кроме дефолта. Иной путь - парламент голосует за 

необходимые для программы МВФ законы. Полу-

чают программу фонда не на $5 млрд., а на боль-

шее. Программа может быть на $10 млрд. и более 

за счет поддержки других кредиторов. Дополни-

тельно - специальная программа МВФ на $1,4 млрд. 

Это позволяет наращивать дефицит бюджета и об-

служивать свои долги, и при определенных ограни-

чениях в бюджете пройти финансовый год без дра-

коновских мер, которые стоят слишком дорого для 

бизнеса [1]. 

Иной путь - вместо переговоров с МВФ обсуж-

дают новый план, или новый путь к дефолту при 

фактически автократической форме правления. То-

гда выбор за властями, которые обычно склоняются 

к пути, который приятнее не стране, а отдельным 

бизнесменам [1]. 

Иные постановки проблемы опираются на 

опыт управления страной и ее регионами. Согласно 

Стратегии социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2035 г., которая рас-

сматривается как Стратегия развития, одной из 

проблемных задач органов государственной регио-

нальной власти является развитие человеческого 

капитала, а также всех территорий, которые входят 

в состав региона. Тут приоритетное значение полу-

чает территориальный аспект развития, который 

обычно долговременен, и часто не годится для ре-

шения быстротекущих задач, хотя имеет историче-

ские и социокультурные основания, финансовую 

поддержку из бюджетов региона [9]. 

В работе [8] концепции эндогенного экономи-

ческого роста страны отводится ключевая роль в 

регулировании экономического развития посред-

ством применения налогово-бюджетной политики. 

В качестве параметров регулирования выбирается 

показатели структуры и способы осуществления 

расходов общественного сектора экономики, охва-

тывающего сферу деятельности государства и 

местных властей, и их действий. Однако в этом слу-

чае исследование проблемы переносится на более 

низкие уровни иерархии экономической системы. 

И в том, и в ином решениях проблемы, вопрос, 

как управлять экономикой, когда случайность до-

минирует над исторической тенденцией развития 

экономики, остается пока открытым. Технологии 

инвестиционные и финансовые решения данных 

проблем достаточно известны, но при трактовке 

экономических закономерностей полезны работы и 

сведения из экономической теории, анализа произ-

водственных возможностей, реакции равновесных 

систем на определенные случайности. Они предо-

ставляются исследователям работами экономистов 

ЦЭМИ РАН и других институтов [5]. 

А. Эйнштейн считал, что для того, чтобы под-

нять новые вопросы, увидеть новые возможности, 

рассмотреть старые проблемы (прим.: историю) 

под новым углом, требуется творческое воображе-

ние, и тогда отмечается реальный прогресс в науке, 

что иные исследователи считают непониманием ре-

альных исторических тенденций [10]. 

В работе [11] в отличие от представленных в 

литературе ЦЭМИ РАН моделей приведена нерав-

новесная модель. Стратегия ее производителя со-

стоит не только в выборе оптимального объема 

продукции, но и в установке цены. Описанная в мо-

дели динамика приводит к изменению структуры 

матрицы затраты-выпуск экономики, однако дан-

ное изменение меньше наблюдаемых реально изме-

нений. Особенностью модели является асимметрия 

отклика системы на негативные и положительные 

случайные воздействия [11]. Особняком стоят иг-

ровые модели на графах и сетях. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Если не считать, что экономическая закономер-

ность прокладывает себе дорогу через случайность, 

кризис и разруху [12], то можно обратиться к опыту 

недавнего инвестиционного управления одной из 

стран с учетом текущей ситуации. По составлен-

ному рейтингу ее регионов по размеру банковских 

вкладов населения явно преобладали регионы-ли-

деры, к которым относились столичные города с 

развитой финансовой и банковской инфраструкту-

рой. 

За два отчетных года отмечено увеличение ко-

личества денежных средств на счетах населения в 

объеме 5 трлн. р., рост банковских вкладов населе-

ния составил 19,6% за 2 года. Инвестиционные 

банки увидели в 2020 г. следующее состояние ин-

вестирования: рост цен до 25% в год. Инвестирова-

ние в дорогое жилье стоимостью до 11,6 млн. р. с 
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отделкой квартир до 4.6 млн. р. производится с при-

влечением денежных средств населения. По креди-

там на строительство жилья сегодня предоставля-

ется рассрочка, что ложится бременем на финансо-

вую систему. 

Власти призывают банки помогать гражданам 

и экономике на деле, используя различные инстру-

менты поддержки, которые являются доступными. 

Так, школьникам льготных категорий и ученикам 

1-4 классов в период дистанционного обучения вы-

даются сухие пайки или продуктовые наборы раз в 

10 дней. Стоимость питания (замена второго зав-

трака) составляет 36 р. в день, сухого пайка на 10 

дней - 360 р. Дети из многодетных и малообеспе-

ченных семей и с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены питанием на сумму 112,04 р. 

в день. Стоимость сухого пайка на 10 дней - 1120,40 

р. Школьники 5-11 классов питаются на сумму 147 

р. 55 коп, а стоимость сухого пайка на 10 дней - 

1475,50 р. Учащиеся без попечения родителей обес-

печены двухразовым питанием, а стоимость сухого 

пайка на 10 дней составляет 1344 и 1852,30 р. В со-

став продуктового набора учащихся добавлены 

мясные консервы, гречка и рис (СМИ, 2020). 

В работах экономистов РФ также содержатся 

рекомендации по обеспечению роста экономики, 

предложения по развитию промышленности и вы-

полнению Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. [7] 

В то же время Международный валютный фонд 

(МВФ) резко пересмотрел прогнозы на короткий 

срок: осенью 2019 г. он ожидал прирост мировой 

экономики в 2020 г. более чем на три процента, а 

сейчас уверен, что таким будет не рост, а спад. 

МВФ сформированы различные сценарии раз-

вития стран и регионов мировой экономики в усло-

виях случайности и кризиса. 

Прогноз МВФ при оптимистичном сценарии: 

экономика развитых стран может сократится на 6% 

в текущем году, а развивающихся - на 1%. Господ-

держку при данном сценарии нельзя сворачивать до 

завершения сдерживающей фазы кризиса, чтобы 

неизбежный обвал инвестиций и занятости оста-

валcя как можно меньшим. 

В случае сценария спада мировой экономики в 

2020 г., вдвое глубже предсказанного, в 2021 г. ни-

какого восстановления с потерями не будет. МВФ 

полагает, что тогда мир останется в рецессии и 

недосчитается еще 8% ВВП по сравнению с базо-

вым прогнозом. 

Исторические примеры прошлого дают мате-

риалы для наблюдений и анализа такой ситуации. 

Так, за годы Великой депрессии почти сто лет назад 

развитые страны лишились 16% национального 

продукта, а в целом мировой ВВП - примерно 10%. 

До этого по сценариям экономика не дойдет. В 2021 

г. глобальная экономика вырастет на 5,8%, как 

надеется МВФ. 

В России, по данным правительства РФ, уже 

пострадали от спада 9 отраслей (СМИ, апр. 2020 г.). 

В регионах РФ было уменьшено налогообложение 

отдельных категорий граждан и организаций по за-

ранее составленным спискам. Так, в Республике 

Коми определены организации, находящиеся на 

территории региона, которые вправе осуществлять 

свою деятельность в период функционирования ре-

жима повышенной готовности по 41 направлению 

деятельности согласно Указа Президента РФ и По-

становления Правительства Республики Коми [6]. 

Затем административными мерами число пунктов 

системообразующих организаций по спискам было 

увеличено до 71. 

Минприроды сегодня региона рассматривает 

ограничение охоты и рыболовства весной 2020 г. В 

регионах РФ власти более чем 51 региона такие 

ограничения уже ввели (там же, 2020). По данным 

историков экономики, охота как одна из важней-

ших отраслей поставки мясопродукции на основе 

благоприятных природных условий и наличия 

охотничьих угодий издавна занимала значительное 

место наряду с животноводством и рыбной ловлей 

для местного населения. Ранее она обеспечивала 

поставку 15-20% мясопродукции, рыболовство - 

5%. Ее значение сохраняется для питания местного 

населения и коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ. В Коми сроки разрешенной 

на грани фола охоты лишь частично перенесли на 

2021 г. 

В субъектах РФ правительством формируются 

и утверждаются региональные Планы первоочеред-

ных мероприятий по обеспечению устойчивого раз-

вития экономики посредством предоставления зай-

мов, снижения процентных ставок по ним, реструк-

туризации долговых обязательств и 

предоставления отсрочек. Цель данных мероприя-

тий - возмещение производителям потерь в наибо-

лее уязвимых отраслях экономики, компенсация 

части расходов по оплате труда и поддержка пред-

принимателей и малого бизнеса в условиях ограни-

чений, охвативших 11 отраслей экономики на 

уровне РФ и Коми. 

Согласно данным исследований КНЦ, сегодня 

многие претензии по отношению к современным 

попыткам переосмысления хода истории, можно 

предъявить и к тому, как формируются региональ-

ные версии истории в России, в том числе и в Коми. 

Историки экономики отмечают, что в годы Вели-

кой депрессии и мирового кризиса в США выпуск 

автомобильной отрасли, производство стали и чу-

гуна сократились на 80%. В Германии кризис при-

вел к сокращению платежеспособности по плану 

Юнга на 20%, а в Англии промышленное производ-

ство снизилось на 25%, во Франции уровень сель-

скохозяйственного производства упал на 10%, а в 

Японии - на 50%, при этом объем промышленной 

продукции сократился на 32%, экспорт - более 50% 

[2]. 

На взгляд исследователей, современному об-

ществу предъявляются объяснительные модели 

прошлого, явно упрощающие и порой искажающие 

исторический процесс, однако не ставится задача 

критической оценки современного регионального 

исторического нарратива [3]. Большинство экспер-

тов в Республике Коми заявили о том, что такую за-

дачу должны решать история, география, краеведе-

ние, а также языки и литература, т.е. школа [3]. 
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Цель статьи (или постановка задач). Для 

того, чтобы решить задачи анализа тенденций 

должно иметь представление о таких понятиях, как 

величина спроса и предложения, функции спроса и 

предложения, рыночное равновесие, познать за-

коны спроса и предложения, ориентироваться в пе-

речне неценовых детерминант спроса и предложе-

ния, чтобы уметь оценивать влияние изменения 

этих детерминант на функции спроса и предложе-

ния и на соответствующие изменения равновесного 

объѐма продукции и равновесной цены. Это каса-

ется как рынков товаров, так и рынка труда.  

В приведенных ниже задачах используются 

понятия выручки (валового дохода) и фонда зара-

ботной платы. Предполагается, что неценовые фак-

торы спроса и предложения, кроме меняющихся ис-

ходя из условий задачи, остались неизменными. 

Достаточно уяснить, как ведут себя равновесные 

значения количества продукта (труда) и цены (зара-

ботной платы) при росте и падении спроса и пред-

ложения. Изменение спроса обычно отражается па-

раллельным переносом, аналогично - предложения. 

Если неценовым фактором предложения является 

налог, то свою интерпретацию получают и распре-

деление налоговой нагрузки между производите-

лями и потребителями, и разделение фонда оплаты 

труда на соответствующем ему рынке на нормаль-

ный доход для граждан и квазиренту, в том числе 

пенсионную и профессиональную, управленче-

скую. 

На федеральном и региональном уровнях в 

стране повысили возраст выхода на пенсию и с 1 

апреля пенсии по гособеспечению проиндексиро-

вали на 6,1%. Пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению, включая социальные пенсии, 

с 1 апреля индексируются на 6,1% – в соответствии 

с ростом прожиточного минимума пенсионера за 

2019 г. Спустя некоторое время заработная плата в 

одной из рассматриваемых отраслей оказалась той 

же, что была до изменения пенсионного законода-

тельства из-за действующих и введенных ограниче-

ний. В России повышение затрагивает 3,8 млн пен-

сионеров, включая 3,2 млн получателей социаль-

ной пенсии. А в Крыму – 35 078 пенсионеров, 

включая 32 580 получателей социальной пенсии. В 

муниципальном образовании Евпатория – 2 125. 

Одновременно с социальными индексируются пен-

сии участников Великой Отечественной войны, 

лиц, награжденных знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», военнослужащих, проходивших во-

енную службу по призыву, и членов их семей, граж-

дан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членов их семей, работ-

ников летно-испытательного состава и некоторых 

других категорий граждан (СМИ, 2020). 

Математически, если до повышения возраста 

выхода на пенсию участки графиков спроса и пред-

ложения труда выглядели соответственно, как D и 

S, а равновесная заработная плата в момент 0 со-

ставляла W0, то при неизменности остальных неце-

новых детерминант предложения труда повышение 

пенсионного возраста приводит к смещению путем 

параллельного переноса кривой предложения S 

вправо, в положение S'. Заработная плата W0 по те-

кущим условиям оказывается без изменения. Это 

означает, что точка равновесия перемещается из Е 

в Е' – точку пересечения кривой S' и прямой W0 Е. 

Через эту точку пройдѐт новая кривая спроса на 

труд D' [5].  

Реально экономически, согласно постановле-

нию от 10.01.2020 г., направленного на поддержку 

импортозамещения и повышению благосостояния 

граждан, каждый гражданин может получить де-

нежную компенсацию затрат на оплату товаров 

иностранного производства. В этом случае имеет 

место проблемный вопрос, увеличилось или умень-

шилось за время t число покупателей на рынке про-

дукции, выпускаемой данной отраслью? Это важно 

для расчета суммы компенсации и выплата средств, 

учитывая, что она производится за период с 

01.01.2016 г., а срок подачи заявок на получение 

выплаты по компенсации НДС за приобретенные 

товары иностранного производства ограничен. 

Фактически наблюдаемое cмещение спроса 

вправо свидетельствует о том, что спрос на труд 

вырос. Этот факт может быть объяснен увеличе-

нием спроса на продукцию отрасли и частично ком-

пенсацией. А такой рост спроса должен быть связан 

с увеличением числа покупателей на рынке (учиты-

вая, что внезарплатные факторы спроса, кроме 

числа покупателей, согласно условию, не меня-

лись). Если бы не внеэкономические факторы, то 

число покупателей на подобном рынке увеличи-

лось. 

По выполненным научным работам и данным 

исследователей экономики региона, благоприятная 

внешняя конъюнктура и политика сдерживания 

расходов ослабили сигналы снижения финансовой 

устойчивости, появлявшиеся на протяжении 2013–

2016 гг. Так, в данный период фиксировался уро-

вень дефицита, в отдельные годы превышавший 

норматив в 15% от собственных доходов, а уровень 

госдолга достиг в 2016 г. на пике своей величины 

70% собственных доходов бюджета. 

Материалы и результаты исследования. Эко-

номика иногда требует точности. Из этого выте-

кает, что методика исследования вполне может 

(скорее всего, должна) иметь общие черты с техно-

логией других точных наук, скажем, физики или 

химии. А у истории свои требования к исследова-

нию [5]. 

В частности, такой общей чертой экономики, 

по мнению ЦЭМИ РАН, является широкое приме-

нение в исследованиях экономико-математических 

задач. В экономической теории важным является 

использование линии производственных возмож-

ностей, иначе называемой кривой трансформации. 

Эта кривая демонстрирует производственные воз-

можности экономической системы и может помочь 

по следующим задачам. 

Задача 1. В некоторой стране или регионе эко-

номической системой производятся два продукта – 

X и Y. Пусть также представлена линия производ-

ственных возможностей. Данная кривая является 

участком графика функции  

y = –1/30 x + bx + c,  (1) 
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где х – объем выпуска Х, y – объем выпуска Y, 

b и c – параметры.  

Если это - внешний или внутренний долги (или 

платежи за товары и услуги), то, имея данные о мак-

симально возможном объеме производства про-

дукта Х и накопленном суммарном объеме S, 

можно попытаться найти максимально возможный 

объем выпуска продукта Y. С учетом линейности 

графика - 

Y = 2S/Х.   (2) 

 

Если S = 70 , Х = 15 , то Y = около 10. (3) 

 

Если S = 80 , Х = 18,6 , то Y = около 9 ... (4) 

 

Разность полученных двух цифр Y составляет 

значение около 1. Что это означает, выясняют с по-

мощью исторических, экономических и регио-

нально-географических аналогов.  

В системе аграрной поддержки ЕЭС объем 

поддержки за 3 года мер по развитию села - 99,6 

млрд. евро, рыночных мер - 17,5 млрд. евро, пря-

мыми платежами - 291,7 млрд. евро (71% от сум-

марного объема) [4]. Разность структурного показа-

теля без учета % и показателя S в первом условии 

задачи также равна 1. Разность значений показателя 

Х в задаче и показателя объемов поддержки рыноч-

ных мер без учета единиц измерения равна 1,1 во 

втором условии задачи - 3 для первого условия за-

дачи, что м. б. относимо на недополученный муль-

типликативный эффект от 1 -  

(3 = 1 × 3).  (5) 

при работе рынка. Т.е. может иметь место сме-

щение относительно пересечения спроса и предло-

жения в разные стороны. 

Аналогичным образом находится объем вы-

пуска продукта X при условии полного использова-

ния производственных ресурсов системы, если из-

вестен фактический выпуск Y. 

Согласно ЦЭМИ РАН, алгебраически измене-

ние спроса или предложения выражается в пере-

ходе от обратной функции спроса вида  

P = f(Q)   (6) 

к функции вида 

P = f(Q+d) ,  (7) 

где d положительно, если спрос растет, и отри-

цательно, – если падает. В данном случае для d ис-

пользуются разности [5]. 

Линия производственных возможностей мо-

жет принимать нелинейный вид. В этом случае S 

определяется с использованием математических 

методов, несколько иначе подсчитываются иско-

мые значения для максимальных/минимальных Х 

или Y. 

Cогласно действующему на территориях реги-

онов страны КоАП РФ, власти устанавливают ад-

министративную ответственность за нарушение за-

конодательства в области обеспечения благополу-

чия населения в периоды чрезвычайных ситуаций 

или в периоды проведения на соответствующих 

территориях ограничительных мероприятий. 

Муниципальные органы исполнительной вла-

сти проводят аналогичную работу на основе посту-

пающих им рекомендаций.  

В этих условиях актуальна задача, имеющая 

связь с формированием выплат для возмещения 

расходов по оплате труда сотрудников организаций 

в условиях проявления случайности или возникно-

вения рисков для обеспечения устойчивого разви-

тия экономики регионов. 

Задача 2. Используются следующие обозначе-

ния: Q – количество товара (труда), Р – цена товара 

(зарплата), TR – выручка, F – фонд заработной 

платы. Выручка (фонд заработной платы) – произ-

ведение P×Q – на линиях рыночного равновесия, 

где D – линия спроса, S – линия предложения, E – 

точка равновесия определяются согласно рекомен-

дациям ЦЭМИ РАН [5]. 

Исходные данные для задачи, представлены 

выше, на основе конкретных данных экономики од-

ной из стран. Р - цена вопроса — $1,4 млрд. пога-

шения, около $500 млн. купона и за прямые гаран-

тии $1 млрд. Q - $80 млрд. В этом случае выручка 

определяется произведением: 

Выручка = 2,9×80 = 232 ... (8) 

Если в ходе обсуждения принимается вариант 

с иными исходными данными, то имеем: Р - цена 

вопроса - $10 млрд. и больше, плюс поддержка кре-

диторов плюс специальная программа - $1,4 млрд. 

Q - миллиардов 200 минимум. Тогда выручка равна 

следующему: 

Выручка = (11,4 и больше) × (200 минимум) = бо-

лее 2280 ... (9) 

Эти данные по двум различным вариантам 

можно сравнить по аналогу с данными 25-летней 

давности, когда фактором развития экономики, по 

сведениям историков развития экономики стран и 

регионов, являлись государственный внутренний и 

внешний долг. 

Тогда, внешний долг за 5 лет вырос в втрое и 

достиг отметки в $12,5 млрд., а на погашение внут-

реннего долга страны, который в основном исполь-

зовался для оплаты труда, выплаты пенсий и дру-

гих соцвыплат, стипендий, выделялись средства до 

95% бюджета, при этом их рост составлял десятки 

раз. При наличии ликвидных валютных резервов в 

сумме $0,768 млрд. эти изменения оценивались ис-

ториками весьма негативно [2]. 

Обсуждение полученных сведений расчета 

можно провести с учетом данных исторического 

аналога при определенных условиях.  

Поведение фонда оплаты труда или зарплаты 

становится более понятным, если иметь линии 

спроса и предложения труда, которые определяют 

точку равновесия на рынке - E. В условиях равно-

весия фонд распределяется на две составляющие - 

нормальный доход и квазирента.  

Если соблюдается требование, что в модели 

производства продукта -  

С + V + М,   (10) 

поддерживается условие  

V = M,    (11) 
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а минимальная оплата труда и занятость имеют 

такое свойство, что линия предложения труда про-

ходит через нулевую отметку, то нормальный до-

ход и квазирента равны между собой. (12)  

Выручка от товаров обычно больше  

М + V,    (13) 

если С имеет большие значения, но если С - ма-

лая величина, что имеет место при финансовых 

операциях с долгами или в экономике с очень вы-

сокой добавленной стоимостью, то выручка может 

примерно равняться фонду оплаты труда при усло-

вии равновесия. И в этом случае, при оговоренных 

выше условиях, нормальный доход равен  

S/2...    (14) 

Условно считается при этом, что предприни-

матели также - участники рынка труда, получаю-

щие свой доход в качестве оплаты труда. Введение 

новых налогов или изменение ставок по старым 

приводят к передвижке линий предложения и соот-

ветственно точки равновесия на рынках.  

Однако сегодня многие органы региональной 

власти не имеют возможности влиять на структуру 

налоговой нагрузки. Но и сегодня положительные 

оценки уже получают меры по изменению объемов 

финансовых фондов, что в итоге определяется про-

изводственными возможностями системы, и в том 

числе посредством управления размерами заим-

ствований, платежей и их рационального использо-

вания. 

Выводы. Общественность и государственные 

органы проявляют повышенное внимание и инте-

рес к получению оценок последствий изменений 

исторических тенденций развития в мировой эко-

номике и ее регионах [13], которые достигаются с 

помощью моделирования экономических и соци-

альных процессов, определения потенциальных 

возможностей экономических и финансовых си-

стем с учетом выхода на новые сферы и приложе-

ния, поля для экономико-математических исследо-

ваний. 

В регионах эти исследования выполняются со-

гласно утвержденному плану и государственному 

заданию на 2020 г. [14], в Институтах УрО РАН та-

кие исследования проводятся как фундаменталь-

ные научные исследования, в том числе по тема-

тике «Повышение конкурентоспособности север-

ных регионов России», на 2019-2021 гг. (№ 

государственной регистрации АААА-А19-

119021190159-9). Помимо этого, сотрудниками Ин-

ститутов выполняются региональные, прикладные 

и иные научно-исследовательские работы, регио-

нальная наука участвует в реализации заданий Ком-

плексной программы фундаментальных исследова-

ний УрО РАН [14], проводятся также аналогичные 

исследования, финансируемые Российским фондом 

фундаментальных исследований. Временные от-

клонения сроков исполнения заданий допускаются 

в пределах 10%. 

Использование различных подходов к иссле-

дованию развития экономической системы, исполь-

зующей в этих целях совокупность внутренних и 

внешних займов, и кредитов, опирается в первую 

очередь на большие объемы и экономические воз-

можности производства рыночного продукта. Сле-

дует, однако, принимать во внимание воздействие 

подобных мер на финансовую, инвестиционную и 

экономическую систему. Повышенное использова-

ние одних ресурсов может повлечь ускоренное рас-

ходование стратегических запасов сырья, топлива и 

продовольствия, вызвать стремительный рост цен и 

последующую инфляцию издержек, что отразится 

на эффективности и масштабах использования тру-

дового потенциала, доходах населения, прибылях 

организаций, и в конечном итоге - на доходах и рас-

ходах бюджетов разного уровня. 

Различные программы действий, чрезвычай-

ные программы в подобных условиях приводят к 

перераспределению экономических нагрузок, вли-

яют на налоговую систему страны и ее регионов. 

Особого внимания заслуживает изменение уровня 

жизни населения и обеспечение населения продо-

вольственными товарами, продуктами питания. 

Часть вопросов связана с функционированием 

рынка труда, поскольку изменения влекут по-

движку равновесия на указанном рынке, что может 

привести к росту напряженности на рынке, если не 

предпринимать меры по совершенствованию бюд-

жетных расходов в данном направлении, улучше-

нии транспортного обслуживания предприятий, ор-

ганизаций и населения в регионах страны.  

Особое значение имеет выполнение государ-

ственных заданий и мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивости экономики. Тут особое 

значение имеют планы, при разработке и оценке ко-

торых могут помочь экономико-математические 

методы и модели, что затем по мере выполнения 

мер позволяет переходить к новому разделу эконо-

мической истории и новым моделям роста или раз-

вития экономики. 

Важно также понимание исторических тенден-

ций развития и накопленного опыта хозяйствова-

ния соседей в регионах и странах, сталкивающихся 

с аналогичными проблемами и задачами. 
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Аннотация 

В статье представлены теоретические аспекты сущности социальных проектов, их специфика и осо-

бенности. Рассмотрена общая классификация проектов, обобщены требования, относящиеся к созданию, 

ведению и реализации современных проектов. Исследование ориентировано на раскрытие технологии со-

циально-проектной деятельности; в статье представлены главным образом те аспекты теории, знание ко-

торых помогает усвоить навыки реального социального проектирования. Социально-проектный подход, 

по мнению автора, не сводится к узко понимаемым задачам социальной работы, а позволяет объединить 

пути решения комплекса задач социокультурного характера, что и должно лежать в основе достижения 

целей социальной работы., чем и определяется актуальность настоящей работы. 

Abstract 

The article presents the theoretical aspects of the essence of social projects, their specificity and features. The 

general classification of projects is considered, the requirements related to the creation, maintenance and imple-

mentation of modern projects are summarized. The study is focused on the disclosure of technology of social 

project activities; The article presents mainly those aspects of the theory whose knowledge helps to master the 

skills of real social design. The socio-project approach, according to the author, does not come down to narrowly 

understood tasks of social work, but allows us to combine ways of solving a set of tasks of a sociocultural nature, 

which should be the basis for achieving the goals of social work, which determines the relevance of this work. 
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В различных источниках можно найти разно-

образные определения понятия «проект». В целом, 

они не противоречат, а дополняют друг друга. Клю-

чевыми особенностями проекта являются наличие 

четко определенной цели, обозначенные времен-

ные рамки, возможность представления в виде ком-

плекса взаимоувязанных работ, а также уникаль-

ность предполагаемого результата проекта - про-

дукта или услуги [1]. Кроме того, есть трактовка 

данного понятия, которая звучит следующим обра-

зом: «Уникальный процесс, состоящий из набора 

взаимоувязанных и контролируемых работ с да-

тами начала и окончания и предпринятый, чтобы 

достичь цели соответствии конкретным требова-

ниям, включая ограничения по времени, затратам и 
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ресурсам» [2], а также по формулировке Project 

Management Institute в руководстве PMBoK: «Вре-

менная структура для создания уникального про-

дукта, услуги». 

Существуют общепринятые четкие требова-

ния, относящиеся к созданию, ведению и реализа-

ции проектов. 

Во-первых, ограниченность (по времени, це-

лям и задачам и т.д.). Данная характеристика позво-

ляет контролировать ход реализации проекта по 

четко определенным этапам на основании обозна-

ченных, измеряемых результатов каждого этапа.  

Во-вторых, целостность – общий смысл про-

екта ясен и очевиден, каждая его часть соответ-

ствует общему замыслу и предполагаемому резуль-

тату.  

В-третьих, последовательность и связность. 

Существует логика построения частей, которые со-

относятся и обосновывают друг друга. Бюджет опи-

рается на описание ресурсов и сочетается с планом.  

В-четвертых, объективность и обоснован-

ность. Данные характеристики подразумевают под-

тверждение того, что идея проекта, подход к реше-

нию проблемы являются следствием анализа ситу-

ации и оценки возможностей воздействия на нее.  

В-пятых, жизнеспособность – определение 

перспектив развития проекта в дальнейшем, воз-

можности его реализации в других условиях [4]. 

При этом существует разнообразие классифи-

каций типов проектов по разным критериям. В ка-

честве примера, все проекты можно классифициро-

вать: 

1. По месту в структуре бизнес-процессов 

компании 

1.1 основной бизнес процесс (бизнес-про-

екты); 

1.2 проекты развития.  

2. По размеру бюджета проекта  

2.1 низкобюджетные – менее $10 000; 

2.2 средне бюджетные – от $100 000 до $1000 

000; 

2.3 высокобюджетные – свыше $1 000 000. 

3. По длительности реализации 

3.1 краткосрочные – менее 1 года; 

3.2 среднесрочные 1-3 года; 

3.3 долгосрочные – свыше 3 лет. 

4. По источникам финансирования проекта  

4.1 за счет собственных средств; 

4.2 за счет привлеченных средств; 

4.3 комбинированное финансирование. 

Кроме того, проекты могут классифициро-

ваться по основным сферам деятельности, в кото-

рых они реализуются. В зависимости от типа, про-

екты могут быть представлены следующим обра-

зом: 

1. Коммерческие проекты, исполняемые в 

рамках контрактов на производство продукта или 

предоставления услуги; 

2. проекты по исследованию, разработке и 

инжинирингу; 

3. проекты по проектированию и строитель-

ству основных производственных средств; 

4. проекты по информационным системам; 

5. управленческие проекты; 

6. социальные проекты. 

В результате реализации проекта может быть 

создан новый, ранее не существующий на рынке 

продукт; продукт, представляющий собой компо-

нент ранее произведенного, но улучшающий его ка-

чества и повышающий полезность; услуга или воз-

можность предоставлять услугу (характерно в част-

ности и для социальных проектов); документ, 

содержащий результаты исследований и т.д. [6]. 

Мышление проектами т.е. сознательно и по-

всеместное применение проектного подхода в со-

циальной сфере – явление конца XIX - начала XX в. 

Идеи проекта охватывают самые разные сферы. 

Например, одним из прогрессивных направлений в 

педагогике в 20-е г. прошлого века было использо-

вание метода проектов, разработка которого на базе 

теоретических идей американского философа, пе-

дагога и психолога Джона Дьюи принадлежала Уи-

льяму Херду Килпатрику.  

Социальное проектирование – это конструиро-

вание индивидом, группой или организацией дей-

ствия, направленного на достижение социально-

значимой цели и локализованного по месту, вре-

мени и ресурсам [3].  

Социальные проекты имеют исключительную 

актуальность и важность для современного этапа 

социального развития России. В современной госу-

дарственной политике России проявляется призна-

ние приоритетности ее социальной составляющей, 

в том числе в сфере финансирования социальных 

проектов и программ, социального образования. 

Акцентируется внимание на развитие отношений с 

центрами помощи семье и детям, детскими оздоро-

вительными и санаторно-курортными учреждени-

ями, местными сообществами, муниципальными 

органами, органами местного самоуправления, 

внутренним и международным туризмом соци-

ально-образовательного профиля. 

Одна из целей создание социального проекта 

предполагает разработку технологии социального 

воспитания детей, в частности детей дошкольного 

возраста. Главный педагогический смысл этой тех-

нологии – создание условий для социальных проб 

личности. Именно социальное проектирование поз-

воляет ребенку решать основные задачи социализа-

ции и устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с миром взрослых.  

Реализация социального проекта предполагает 

возможность создания и ведения социально значи-

мой и имеющий социальный эффект деятельности, 

результатом которой выступает создание продукта 

или услуги, имеющие практическое значение, ре-

шающие существующие социальные проблемы. 

Практическим результатом данной деятельности 

является формирование социальных навыков ре-

бенка и его конструктивное взаимодействие с ми-

ром. 

Результатом реализации социального проекта 

чаще всего является создание социально значимых 

услуг или возможности оказания данных услуг. 

Сфера услуг имеет специфику с точки зрения 
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управления. Принимая во внимание, что потреби-

тель услуги обычно присутствует при ее предостав-

лении, ˗ возникает более тесное взаимодействие 

между потребителем и производителем услуги. 

Кроме того, «продукт» в сфере услуг более индиви-

дуален, чем в сфере производства.  

Чем выше уникальность проекта, тем выше не-

определенность и сложнее планирование и управ-

ление. Социальные проекты обладают наибольшей 

неопределенностью. В силу того, что социальные 

проекты нередко бездоходны и убыточны в прямом 

финансовом выражении, но при этом решают важ-

ные социальные задачи (и в этом смысле себя оку-

пают), значительная часть проектов осуществля-

ется в рамках государственной социальной поли-

тики и решения местных задач. Такие проекты у нас 

в стране финансируются из соответствующих бюд-

жетов: федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов [3] 

Социальные проекты нередко представляют 

собой проекты со смешанным финансированием. 

Для осуществления таких проектов их организа-

торы привлекают средства из разных источников и 

на разных условиях. Для значительной части соци-

альных проектов смешанное финансирование 

наиболее удобно. Оно позволяет аккумулировать 

средства из источников, каждый из которых не был 

бы в состоянии финансово обеспечить проект пол-

ностью.  

При этом можно классифицировать проекты, 

выделяя основной источник финансирования. 

Инвестиционный проект. Основным источни-

ком финансирования здесь выступает инвестиция ˗ 

вложение актива (время, деньги, силы), имеющее в 

перспективе возможность получения финансовой 

выгоды инвестором. Для инвестора должна быть 

вне сомнений цель такого проекта, его значимость, 

которая определяет соразмерность вложения капи-

тала; необходима детально разработанная докумен-

тация, в частности бизнес-план. Однако какой бы 

ни была цель проекта, он не станет инвестицион-

ным, если его реализация не удовлетворяет основ-

ного мотива инвестора ˗ получения максимальной 

прибыли. Последнее обстоятельство снижает воз-

можность стать инвестиционными для значитель-

ной части социальных проектов. Экономическое 

обоснование инвестиционных проектов предпола-

гает, что при сравнении различных проектных 

предложений выбор лучшего из них производится 

по показателям экономической и коммерческой эф-

фективности, таким, как чистый дисконтирован-

ный доход, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости и т.д.  

Спонсорские проекты. Спонсор представля-

ется как человек (организация), который выделяет 

средства на понравившийся проект без требования 

возврата. Однако спонсоринг ˗ экономическая, а не 

нравственно-эстетическая деятельность. Спонсор, 

как и инвестор, преследует свою выгоду. В мировой 

практике принято заключать договор о спон-

соринге, из которого вытекает взаимная ответ-

ственность сторон: спонсор обязуется предоста-

вить запрашиваемые средства для осуществления 

проекта, а организаторы проекта обязуются рекла-

мировать и другим образом представлять интересы 

спонсора (создавать его положительный имидж в 

общественном мнении и т.д.). Это, собственно, и 

есть расплата по договору спонсоринга, который не 

предусматривает возврата выделенных под проект 

финансовых средств [3]. 

Краудфандинг. Данный вид представляет со-

бой, так называемое «народное финансирование», 

коллективное объединение ресурсов для какого-то 

мероприятия или действия. Это может быть сов-

местный коммерческий проект, благотворительная 

акция, деньги на частный бизнес и т.д. Краудфан-

динг для бизнеса стал реальной и жизнеспособной 

альтернативой для предпринимателей при привле-

чении инвестиций для своего нового или действую-

щего бизнеса, а также для финансирования новых 

продуктов или услуг. Схема получения инвестиций 

состоит в объединении небольших сумм от боль-

шого количества людей, будь то вклад размером в 

1000 рублей или же инвестиции более 1 миллиона 

рублей [5]. 

Кредитные проекты. Это еще один коммерче-

ский вариант финансирования, специфика которого 

состоит в том, что получение финансовых средств 

возможно только под условие предоставления га-

рантий кредитному учреждению (залог собственно-

сти, например).  

Бюджетные проекты. В силу того, что соци-

альные проекты нередко бездоходны и убыточны в 

прямом финансовом выражении, но при этом ре-

шают важные социальные задачи (и в этом смысле 

себя окупают), значительная часть проектов осу-

ществляется в рамках государственной социальной 

политики и решения местных задач. Такие проекты 

в России финансируются из соответствующих бюд-

жетов (федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов) чаще 

всего в виде ассигнований для осуществления пла-

новой деятельности государственного или муници-

пального учреждения, а также субсидий территори-

альным органам исполнительной власти, органам 

местного самоуправления, негосударственным ор-

ганизациям [3]. 

Финансовое обеспечение из бюджетных ис-

точников имеет ограничения, определяемые раз-

личными нормативами (структура штатов и число 

штатных сотрудников, фиксированные размеры 

фонда заработной платы и т. д.). Работа по норма-

тивам усложняет для бюджетных проектов внедре-

ние нововведений. 
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Анотація 

У статті розглянуто поняття «активи» в системі фінансового менеджменту, основні принципи та ос-

новні етапи управління активами. 

Проаналізовано структуру активів сільськогосподарських підприємств України за 2014-2018 роки, 

ефективність управління активами підприємств. Здійснено аналіз структури активів ТОВ «Селищанське». 

Запропоновано шляхи вдосконалення управлінням активами підприємства. 

Abstract  

The article considers the concept of «assets» in the financial management system, the basic principles and 

main stages of assets management. 

The structure of assets of agricultural enterprises of Ukraine for the years 2014-2018 is studied, the 

effectiveness of their management is analyzed. The structure of assets of the LLC «Selyshchanske» is investigated. 

The ways for the improvement of the enterprise assets management are offered. 

Ключові слова: фінансовий менеджмент, активи, оборотні активи, необоротні активи, управління 

активами. 

Keywords: financial management, assets, current assets, fixed assets, assets management. 

 

Вступ 

Сьогодні кожне підприємство перед собою 

ставить вирішення таких важливих питань як стабі-

льність функціонування та максимізація прибутку. 

Щоб досягти поставлених цілей потрібно сформу-

вати чітку і ефективну фінансову політику управ-

ління активами підприємства. Тому актуальною 

проблемою в даний час залишається розробка її до-

сконалого механізму і застосування його на прак-

тиці. Саме ефективне формування і регулювання 

обсягу активів сприятиме підтримці оперативності 

виробничого і фінансового циклів діяльності, опти-

мального рівня ліквідності. А отже, високій плато-

спроможності і фінансової стійкості підприємства, 

досягнення ним важливих стратегічних переваг і 

забезпечить його конкурентоспроможність у довго-

строковому періоді. 

Прийняття ефективних управлінських рішень 

на підприємстві залежить від результатів оцінки фі-

нансового стану суб’єктів господарювання, яка пе-

редбачає не тільки обчислення окремих коефіцієн-

тів, але і вивчення певного набору показників, які 

відображають різні аспекти діяльності підприємс-

тва.  

Якщо управлінський персонал буде постійно 

проінформований про поточний рівень фінансової 

стійкості, платоспроможність підприємства, його 

здатність до подальшого розвитку, то він зможе по-

передити про розвиток негативних кризових явищ 

на підприємстві.  

Управління активами буде ефективним і при-

веде до успішного досягнення мети, при грамот-

ному та адекватному використанні політики управ-

ління, управлінських технологій та інструментів. 

Мета даної роботи проаналізувати структуру 

активів сільськогосподарських підприємств Укра-

їни за 2014-2018 роки, ефективність управління ак-

тивами підприємств. Запропонувати шляхи вдоско-

налення управлінням активами підприємств.  

http://www.russtartup.ru/znaniya/40-sovetov-kak-najti-dengi-na-biznes-cherez-kraudfanding.html#ixzz3qc5DTMVP
http://www.russtartup.ru/znaniya/40-sovetov-kak-najti-dengi-na-biznes-cherez-kraudfanding.html#ixzz3qc5DTMVP
http://www.russtartup.ru/znaniya/40-sovetov-kak-najti-dengi-na-biznes-cherez-kraudfanding.html#ixzz3qc5DTMVP
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27315541
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27315541
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27315541
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332659
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332659
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332659&selid=27315541
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Дослідженню особливостей структурного ана-

лізу активів підприємств присвятили свої наукові 

праці І.М. Рєпіна, І. О. Бланк, М.А. Болюх, М.І. Гор-

баток, Л.А. Лахтіонова, П.Я. Попович, Т.Г. Рзаєва. 

Значний внесок в дослідження проблем управ-

ління активами зробили такі вчені як С.Л. Береза, 

О.С. Філімоненков, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голова, 

Є.В. Калюга, М.В. Кужельний та ін.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Однією з найважливіших категорій фінансо-

вого менеджменту є активи підприємства. Вони яв-

ляють собою економічні ресурси, сформовані за ра-

хунок інвестованого в них капіталу, які контролю-

ються підприємством і характеризуються вартістю, 

продуктивністю, здатністю генерувати дохід. Їх по-

стійний оборот у процесі використання пов’язаний 

з факторами ризику, часу та ліквідності [1].  

Так, А.М. Поддєрьогін [2] під активами розу-

міє ресурси, які перебувають у розпорядженні під-

приємства і використання яких веде до збільшення 

економічних вигід у майбутньому.  

Калетнік Г.М. [3] «активи – ресурси, контро-

льовані підприємством в результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, призведе до збі-

льшення економічних вигід у майбутньому». 

Отже, активи – це ресурси, які отримані підп-

риємством в результаті минулих подій, викорис-

тання яких, як очікується, призведе до збільшення 

економічних вигод у майбутньому. 

Виділимо основні принципами управління ак-

тивами підприємства:  

1) управління активами має базуватись на дер-

жавному підході при оцінюванні економічних про-

цесів, явищ, результатів діяльності, тобто при уп-

равлінні необхідно враховувати відповідність дер-

жавній економічній, соціальній, екологічній, 

міжнародній політиці та законодавству; 

2) науковий характер, тобто має базуватись на 

положеннях діалектичної теорії пізнання, врахову-

вати вимоги економічних законів розвитку, викори-

стовувати досягнення нуково-технічного прогресу і 

передового досвіду, новітні методи економічних 

досліджень; 

3) комплексність управління вимагає охоп-

лення всіх ланок і сторін діяльності, всебічного ви-

вчення причинних залежностей в діяльності банку;  

4) управління покликане бути дієвим, активно 

впливати на процес діяльності підприємства і його 

результати, своєчасно виявляючи недоліки, прора-

хунки, упущення в роботі. 

5) єдність стратегічного (перспективного) і та-

ктичного (поточного) планування означає відповід-

ність тактичних планів стратегічним цілям, з метою 

забезпечення безперервності відповідного процесу.  

6) оперативність означає вміння швидко і чітко 

проводити оцінювання ситуації, приймати управлі-

нські рішення і втілювати їх в життя; управління 

має бути ефективним, тобто витрати на утримання 

управлінського персоналу мають давати багатокра-

тний ефект [4]. 

Відповідно до строків та специфіки викорис-

тання у виробничій діяльності активи поділяються 

на необоротні та оборотні. 

Під необоротними активами слід розуміти ма-

теріальні та нематеріальні ресурси, які належать 

підприємству та забезпечують його функціону-

вання, строк корисної експлуатації яких становить 

більше одного року або операційного циклу, якщо 

він більший, ніж рік. До необоротних активів нале-

жать нематеріальні активи, незавершене будівниц-

тво, основні засоби, довгострокові біологічні ак-

тиви, довгострокові фінансові інвестиції, довго-

строкова дебіторська заборгованість, відстрочені 

податкові активи та інші необоротні активи [5]. 

Оборотні активи беруть участь у процесі виро-

бництва та реалізації продукції. Активи, що вико-

ристовуються у виробничому процесі протягом од-

ного операційного циклу, повністю переносять 

свою вартість на вартість виробленої продукції і ча-

сто змінюють свою початкову форму, а ті, які ма-

ють грошову форму, безпосередньо не беруть уча-

сті у процесі виробництва. Вони обслуговують кру-

гообіг капіталу підприємства та об’єднують 

процеси виробництва й реалізації продукції [3]. 

Метою управління активами є забезпечення ді-

яльності підприємства оптимальним обсягом фі-

нансових ресурсів у конкретний період часу, орга-

нізація формування їх необхідного рівня та раціо-

нального використання, максимізація прибутку та 

забезпечення підвищення ринкової вартості підп-

риємства [6]. 

Основними етапами управління активами під-

приємства є аналіз забезпеченості підприємства 

ними; встановлення потреби в загальному обсязі 

активів на наступний період; оптимізація складу ак-

тивів в наступному періоді; вибір найбільш прогре-

сивних видів активів в процесі задоволення необ-

хідності в них. 

На основі статистичних даних Державної слу-

жби статистики України проведено аналіз струк-

тури активів сільськогосподарських підприємств 

України за 2014-2018 роки і побудовано гістограму 

їхньої динаміки (таб. 1, рис.1) [7]. 
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Таблиця 1 

Структура активів сільськогосподарських підприємств України за 2014-2018 роки 

Роки Баланс Оборотні активи Необоротні активи 

Роки млн.грн. млн.грн. 
Питома вага у структурі 

балансу, % 
млн.грн. 

Питома вага у структурі 

балансу, % 

2014 390607,0 267565,795 68,5 123041,205 31,5 

2015 685844,9 514383,675 75,0 171461,225 25,0 

2016 1537319,1 1319019,7878 85,8 218299,3122 14,2 

2017 911614,1 639041,4841 70,1 272572,6159 29,9 

2018 996345,6 671536,9344 67,4 324808,6656 32,6 

Складено та розраховано за даними Державної служби статистки України [7] 

 

Аналізуючи статистичні дані таб.1 та рис.1, за-

значимо, що на оборотні активи за досліджуваний 

період (2014-2018 роки) припадає найбільша пи-

тома вага в структурі активів сільськогосподарсь-

ких підприємств (68,5-67,4%). А це свідчить про 

формування досить мобільної структури активів і 

прискорену оборотність, наявність значних сум де-

біторської заборгованості за товари, роботу і пос-

луги. Частка ж необоротних активів у загальній ва-

ртості активів сільськогосподарських підприємств 

за період 2014-2016 роки зменшується від 31,5 % до 

14,2 % , і до 2018 року зростає до 32,6 %. 

 
Рис. 1 Динаміка структури активів сільськогосподарських підприємств України  

за 2014-2018 роки 

 

Зменшення питомої ваги необоротних активів 

пов’язане з неспроможністю сільськогосподарсь-

ких підприємств замінити застарілі та зношені ос-

новні засоби новими, нестабільною ціновою ситуа-

цією на ринку матеріальних ресурсів. Така ситуація 

призвела до того, що технічний потенціал і ремон-

тно-обслуговувальна база аграрного сектора Укра-

їни не відповідають вимогам науково обґрунтова-

них потреб сільськогосподарського виробництва. 

Зростання ж частки необоротних активів у загаль-

ній вартості активів сільськогосподарських підпри-

ємств свідчить про іммобілізацію капіталу, яка в 

умовах необхідності прискорення обороту капіталу 

має негативний ефект. 

Погоджуємося з поглядом І.М. Рєпіної, що під 

впливом структурних зрушень в економіці та пере-

оцінки вартості економічних ресурсів на ринку на-

мітилася тенденція до врівноваження структури ак-

тивів підприємств. Використання контролінгу в си-

стемі менеджменту підприємств поступово 

оптимізує витрати на активацію економічних ресу-

рсів і зменшує розрив між частками необоротних і 

оборотних активів [8]. 

Отже, важливу роль у процесі управління ак-

тивами має співвідношення між необоротними та 

оборотними активами. Нестача оборотних активів 

може призвести до періодичних збоїв у роботі під-

приємства, зниження ліквідності, зниження його 

фінансової стабільності. Нестача необоротних ак-

тивів – до недостатності обладнання, робочих при-

міщень, невиконання запланованих обсягів вироб-

ництва, і як наслідок, до зниження ринкової варто-

сті підприємства. Надмірний обсяг оборотних 

активів обумовить наявність у підприємства тимча-

сово недіючих активів, надлишкових витрат фінан-

сування; а надмірний обсяг необоротних – до погі-

ршення рівня їх корисного використання та зни-

ження вартості підприємства. 
Метою управління оборотним капіталом є за-

безпечення безперервності і ефективності опера-
ційної діяльності підприємства. Результат ефектив-
ності цієї політики проявляється насамперед у фор-
муванні та підтримці оптимальної структури 
оборотних активів і поточних зобов’язань, що в 
свою чергу сприяє фінансовій стійкості підприємс-
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тва, високому рівню кредитоспроможності та інве-
стиційній привабливості підприємства. Також цей 
показник відіграє важливу роль в обґрунтуванні рі-
шення про зміну структури фінансування і форму-

вання кредитної політики по відношенню до поку-
пців і постачальників. 

Проаналізуємо склад і структуру активів ТОВ 
«Селищанське» і запропонуємо шляхи вдоскона-
лення управлінням активами даного підприємств.  

Таблиця 2 
Аналіз складу та структури активів ТОВ «Селищанське» 

Показники 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

І. Необоротні активи, з них: 9199 7,8 9822 8,4 66821 33,4 

основні засоби 9134 0,1 9773 8,4 66514 33,2 

ІІ. Оборотні активи, з них: 108613 92,2 107019 91,6 133294 66,6 

Запаси: 11399 9,7 23836 20,4 16624 8,3 

виробничі запаси 1116 0,95 1142 0,97 1686 0,84 

незавершене виробництво 9264 7,9 7931 6,8 11119 5,6 

готова продукція 1017 0,9 11840 10,1 1445 0,7 

товари 2 0,002 2923 2,5 2374 1,2 

поточні біологічні активи 41 0,03 60 0,05 86 0,04 

Де6іторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

9299 7,9 1439 1,2 30383 15,2 

Де6іторська заборгованість за виданими авансами 87531 74,3 39354 33,7 26549 13,3 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 211 0,2 273 0,2 98 0,05 

Інша поточна дебіторська заборгованість 119 0,10 42032 35,9 44708 22,3 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 0,003 12 0,01 14846 7,4 

Разом  117812 100 116841 100 200115 100 

 
Аналіз структури активів ТОВ «Селищанське» 

(таб.2, рис.2) свідчить про значне зростання необо-
ротних активів підприємства з 9199 тис. грн. в 2016 
р. до 66821 тис. грн в 2018 р., або в 7,3 рази. Обсяг 
оборотних активів зростає за роками з 108613 тис. 
грн. до 133294 тис. грн., або в 1,22 рази. 

В структурі активів ТОВ «Селищанське» ле-
вову частку займають оборотні активи і ця частка 
скоротилась, і в 2018 р. становить 66,6 %. Оборотні 
активи в своїй структурі в основному представлені 
запасами (12,5%) та дебіторською заборгованістю 
(76,3%). 

 
Рис.2. Формування активів ТОВ «Селищанське» за 2016-2018 роки 

 
Запаси створюються на всьому шляху просу-

вання товарно-матеріальних цінностей – від місця 
їх виробництва до місць безпосереднього викорис-
тання матеріальних ресурсів на підприємстві. Перш 
ніж виробничі запаси перейдуть у форму запасів го-
тової продукції, вони проходять кілька етапів обро-
бки з відповідними витратами праці [3]. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги – заборгованість покупців або замовників 
за надану їм продукцію, товари, роботи, послуги 
(крім заборгованості, яка забезпечена векселем) [3].  

Спостерігаємо скорочення дебіторської забор-
гованості за виданими авансами та зростання 

де6іторської заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги.  

Грошові кошти – це кошти в національній та 
іноземній валюті у касі підприємства, на поточних 
рахунках та інших рахунках, які можуть бути вико-
ристані для поточних операцій [3]. 

В структурі активів ТОВ «Селищанське» пере-
важають оборотні активи як найбільш рухлива час-
тина активів. В структурі оборотних активів вагоме 
місце посідає готова продукція, що вимагає прий-
няття правильних рішень щодо управління нею. 
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Прибутковість підприємства значною мірою 
залежить від ефективності використання активів, 
власного капіталу.  

Аналіз даних фінансової звітності підприємс-
тва показав, що темпи приросту власного капіталу 
ТОВ «Селищанське» мають тенденцію до скоро-
чення в 2017 р. (з 138,1% до 98,7%) та знову зрос-
тають в 2018 р. до 138,7%. 

Тобто, можемо зробити висновки, що підпри-
ємство неефективно використовує власний капітал 
та активи, оскільки їх рентабельність знижується 
впродовж 2015-2017 рр.: власного капіталу – з 
34,19% до 21,1%, активів – з 16,04% до 7,25%. 

Отже, основними шляхами оптимізації струк-
тури активів підприємства є: 

- удосконалення загального обсягу необорот-
них активів з урахуванням можливих резервів під-
вищення продуктивного їх використання у майбут-
ньому періоді та забезпечення своєчасного онов-
лення матеріально-технічної бази підприємства; 

- скорочення частково недіючого устатку-
вання;  

- запровадження новітніх технологій при ство-
ренні продукції;  

- забезпечення подальшої інтенсифікації виро-
бничих процесів;  

- прискорення оборотності оборотних активів 
у цілому та окремих їхніх елементів; 

- прискорення обороту виробничих запасів та 
дебіторської заборгованості і некритичного упові-
льнення оборотності кредиторської заборгованості 
підприємства постачальникам. 

Тому основними шляхами фінансового мене-
джера по вдосконаленню управління оборотними 
активами ТОВ «Селищанське» є: 

1) постійний розрахунок нормативів оборот-
них засобів; 

2) розробка політики управління оборотними 
активами; 

3) розробка плану фінансування по поставці 
товарно-матеріальних цінностей. 

Основними етапами політики управління не-
оборотними активами підприємства є:  

1. Аналіз операційних необоротних активів 
підприємства у попередньому періоді, що прово-
диться з метою вивчення динаміки загального об-
сягу і структури необоротних активів, ступеня їх 
придатності, інтенсивності оновлення та ефектив-
ності використання.  

2. Оптимізація загального обсягу і складу не-
оборотних активів підприємства. Розрахунки здійс-
нюються з урахуванням виявлених у процесі ана-
лізу можливих резервів підвищення продуктивного 
використання необоротних активів у майбутньому 
періоді.  

Висновки. 
На основі аналізу структури активів сільсько-

господарських підприємств України за 2014-2018 
роки, показано, що за досліджуваний період найбі-
льша питома вага в структурі активів сільськогос-
подарських підприємств припадає на оборотні ак-
тиви (68,5-67,4%), що свідчить про формування до-
сить мобільної структури активів і прискорену 
оборотність, наявність значних сум дебіторської за-
боргованості за товари, роботу і послуги. Частка ж 
необоротних активів у загальній вартості активів 

сільськогосподарських підприємств за період 2014-
2016 роки зменшується від 31,5 % до 14,2 % , і до 
2018 року зростає до 32,6 %. Зокрема проаналізо-
вано склад і структуру активів ТОВ «Селищанське» 
і запропоновано шляхи вдосконалення управлінням 
активами даного підприємства. 

Встановлено, що підвищити ефективність уп-
равління активами підприємства можна шляхом ор-
ганізації більш раціонального і ефективного вико-
ристання необоротних та оборотних активів. 
Шляхами підвищення ефективності використання 
оборотних активів є прискорення оборотності обо-
ротних активів, підвищення рентабельності оборо-
тних активів, мінімізація витрат оборотних активів 
у процесі їх використання, оптимізація запасів ре-
сурсів і незавершеного виробництва, скорочення 
тривалості виробничого циклу, поліпшення органі-
зації матеріально-технічного забезпечення та прис-
корення реалізації товарної продукції. Проведення 
необхідного комплексу заходів спрямоване на ско-
рочення дебіторської заборгованості та зростання 
грошових коштів повинне забезпечити удоскона-
лення структури оборотних активів. З метою підви-
щення ефективності політики управління необоро-
тними активами суб’єктам господарювання доці-
льно збільшувати ефективність використання 
необоротних активів, що дасть змогу скоротити по-
требу в них, а відтак і в обсязі необхідного їх фінан-
сування, а також забезпечити сталість темпів еко-
номічного розвитку підприємства за рахунок більш 
раціонального використання власних фінансових 
ресурсів.  
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Анотація 

Досліджено сучасний стан розвитку аграрного сектору економіки України. Проаналізовано обсяги 

реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами в умовах зміни 

кон’юнктури ринку. Досліджено частку продукції, переробленої підприємствами на своїх потужностях та 

переданої для перероблення на давальницьких засадах. Проаналізовано середні ціни реалізації продукції 

сільського господарства підприємствами. Установлено, що значна частка виробленої продукції вітчизня-

ними товаровиробниками є товарною.  

Досліджено товарну структуру експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції. Установ-

лено, що основним фактором, який обмежує розвиток сільського господарства, представленого дрібними 

фермами та сільськогосподарськими підприємствами є доступ до кредитних та оборотних коштів. Ці під-

приємства залежні від посередників та інфраструктури із зберігання продукції. Характерним для вітчизня-

ного аграрного сектору є формування та функціонування аграрних холдингів, у яких є можливості конце-

нтрації значних фінансових та земельних ресурсів – відповідно і формування експортних партій товарної 

продукції.  

Обґрунтовано, що в умовах зміни кон’юнктури продовольчого ринку підвищення та реалізація експо-

ртного потенціалу аграрного сектору економіки України потребує розробки комплексу заходів: удоскона-

лення зовнішньоекономічної політики держави щодо раціоналізації товарної структури агропродоволь-

чого товарообороту, створення ефективних організаційно-правових та політичних механізмів просування 

вітчизняної сільськогосподарської та харчової продукції на зовнішній ринок; розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування щодо розвитку транскордонних та інших форм міжнародного співробі-

тництва в аграрній сфері; використання сучасних інструментів управління та маркетингу у практиці зов-

нішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Abstract 

In the article, we investigate the current state of development of the agrarian sector of Ukraine's economy. 

We analysed the volumes of sales of agricultural products by agricultural enterprises under conditions of changing 

market conditions. The share of products processed by enterprises at their capacities and transferred for processing 

on a toll-based basis was investigated. The average prices of sales of agricultural products by agricultural enter-

prises are analysed. It is established that a significant proportion of manufactured products by domestic producers 

is commodity.  

We investigated the commodity structure of exports of agricultural and food products. It has been established 

that the main factor limiting the development of agriculture represented by small farms and agricultural enterprises 

is access to credit and working capital. These enterprises are dependent on intermediaries and the storage infra-

structure. We have established that the characteristic of the domestic agricultural sector is the formation and func-

tioning of agricultural holdings in which there is the possibility of concentration of significant financial and land 

resources, respectively, and the formation of export lots of commodity products.  

It is substantiated that in the conditions of changing the food market situation, the increase and implementa-

tion of the export potential of the agrarian sector of the Ukrainian economy requires the development of a set of 

measures aimed at: improving the foreign economic policy of the state in terms of streamlining the commodity 

structure of the agro-food commodity circulation, creating effective organizational and legal and political mecha-

nisms for the promotion of domestic agricultural and food products to the foreign market; extension of powers of 

local self-government bodies in relation to the development of cross-border and other forms of international coop-

eration in the agrarian sector; use of modern tools of management and marketing in the practice of foreign eco-

nomic activity of agricultural enterprises. 

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, аграрний сектор економіки, реалізація, глобаліза-

ція, інфраструктура, кон’юнктура ринку, ефективність. 
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Постановка проблеми. Аграрний сектор віді-

грає важливу роль в економіці. Україна має приб-

лизно 43 млн га земель сільськогосподарського 

призначення, у тому числі 32 млн га орних земель, 

що дозволяє виробляти сільськогосподарську про-

дукцію для задоволення власних потреб та форму-

вання експортних партій продукції. Завдяки наяв-

ним природним ресурсам Україна є п’ятим за вели-

чиною світовим експортером зерна після Росії, 

США, ЄС та Канади. Потенціал виробництва зерна 

оцінюється в 100 млн т. Україна також є найбіль-

шим виробником і експортером соняшнику, третім 

за величиною експортером кукурудзи, четвертим з 

ячменю, шостою сої, і сьомою за пшеницею. Пше-

ниця, ячмінь і кукурудза становлять 60% площі по-

сівів [6].  

Упродовж останнього десятиліття виробниц-

тво сільськогосподарських культур збільшилося 

вдвічі. Аграрний сектор – це єдиний сектор еконо-

міки, який відображав позитивне економічне зрос-

тання починаючи з 1991 року. Експорт сільського-

сподарської продукції залишається одним із ключо-

вих двигунів української економіки, що становить 

майже 30% вартості експорту [10]. Водночас, в умо-

вах сучасних викликів зовнішнього та внутріш-

нього середовища та постійної зміни кон’юнктури 

ринку важливо не лише виробляти певну продук-

цію, необхідно постійно стежити за ринком. Врахо-

вуючи вищезазначене, питання реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами в умовах 

зміни кон’юнктури ринку є дуже актуальним для 

України. 

Водночас позитивних результатів досягають ті 

товаровиробники, які постійно стежать за ринком. 

Актуальність науково-прикладної роботи з питань 

розвитку зовнішньої торгівлі в Україні в агропро-

довольчій сфері зумовлена необхідністю повномас-

штабного включення цього сектору економіки у 

світовий економічний простір, що відкриває нові 

можливості для залучення в промисловість інозем-

них інвестиційних ресурсів. Важливою наразі є ак-

тивізація експорту та збільшення виробництва сіль-

ськогосподарської продукції, отримання від зовні-

шньої торгівлі додаткових валютно-фінансових 

надходжень. Інтенсифікація зовнішньоекономічної 

діяльності господарчого суб'єкта в сільському гос-

подарстві сприятиме вирішенню соціальних про-

блем, оскільки є перспективним напрямком розши-

рення ринку праці для сільського населення та під-

вищення його матеріального добробуту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аг-

рарний сектор – одна з основних галузей націона-

льної економіки, від якої залежать ефективність фу-

нкціонування державної продовольчої безпеки, а 

також ефективна робота суміжних галузей, їхня 

конкурентоспроможність і розвиток держави.  

Використовуючи сучасні сільськогосподарські 

технології та техніку, вітчизняні підприємства за-

безпечують стабільне впровадження технології ви-

рощування сільськогосподарських культур на оре-

ндованій землі, а також надають послуги іншим 

компаніям у сфері обробки ґрунту та збирання вро-

жаю. Для забезпечення високого рівня якості зерна, 

врожайності та збереження родючості ґрунтів сіль-

ськогосподарські підприємства використовують 

сучасні комплексні мінеральні добрива, краще на-

сіннєве зерно та засоби захисту рослин, що поста-

чаються національними та міжнародними виробни-

ками. Інноваційні продукти та технології постійно 

перевіряються; отже, рівень виробництва залиша-

ється високим. 

Запровадження процесу диверсифікації є важ-

ливим для сільськогосподарських підприємств. 

Цей процес дозволяє зменшити ризики внутріш-

нього та зовнішнього середовища, пристосувати 

виробничі та фінансові можливості до мінливого 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Наразі 

високу ефективність можуть забезпечити не всі то-

варовиробники, а успішно пристосуватися до 

кон’юнктури ринку – лише окремі з них. 

Від того, наскільки ефективно розвивається аг-

рарна галузь та яка частка продукції експортується, 

значною мірою залежать валютні надходження до 

країни. Відповідно, реалізація продукції сільсько-

господарськими підприємствами в умовах зміни 

кон’юнктури ринку є досить актуальною темати-

кою. Значна кількість науковців присвятила цій те-

матиці власні публікації. Зокрема, Калетнік Г.М. 

опублікував рекомендації з розроблення дорожньої 

інвестиційної карти розвитку аграрного району [1]. 

Стан реалізації продукції сільськогосподарськими 

підприємствами в умовах зміни кон’юнктури ринку 

відображено в низці аналітичних довідок, статисти-

чних щорічниках та на офіційних сайтах [2–

8,10,11]. Данкевич Є.М. досліджував специфіку 

кластеризації міжнародної торгівлі між Україною 

та ЄС [9]. Туніцька Ю.М. досліджувала інструмен-

тарій забезпечення конкуренто-спроможності екс-

порту продукції харчової промисловості України 

[11]. Руст А.М. розробляв бізнес-модель інновацій-

ного розвитку сільськогосподарських підприємств 

в умовах виходу на зовнішній ринок [12]. Давлєт-

баєва Н.Б. досліджувала теоретичні засади іннова-

ційного розвитку підприємств харчової промисло-

вості в контексті пристосування до стандартів ЄС 

та нарощення експорту готової продукції [13]. По-

пова О.Л. описувала сталий розвиток агросфери 

України та можливості нарощування обсягів експо-

рту сільськогосподарської продукції [14]. Питання, 

пов’язані з реалізацією продукції сільськогосподар-

ськими підприємствами в умовах зміни кон’юнк-

тури ринку відображені в Угоді про асоціацію між 

Україною з однієї сторони та Європейським Сою-

зом, Європейським співтовариством з атомної ене-

ргії і їхніми державами-членами – з іншої [15]. Те-

оретичні підходи до реалізації продукції підприєм-

ствами в умовах зміни кон’юнктури ринку знайшли 

своє відображення у наукових працях низки вітчи-

зняних та зарубіжних науковців [16–20]. Водночас 

тематика, пов’язана з реалізацією продукції сільсь-

когосподарськими підприємствами, потребує пода-

льшого системного дослідження із урахуванням те-

нденцій у провідних країнах світу та постійної 

зміни кон’юнктури продовольчого ринку. 



Slovak international scientific journal # 40, (2020) 19 

Формулювання цілей статті: дослідити стан 

реалізації продукції сільськогосподарськими підп-

риємствами з урахуванням тенденцій у провідних 

країнах світу та зміни кон’юнктури продовольчого 

ринку.  

Виклад основного матеріалу. Визнання об'є-

ктивного характеру глобалізаційних процесів між-

народних відносин та підвищення економічної від-

критості в Україні є наразі важливим завданням при 

розробці державних стратегій розвитку. На наше 

переконання, тенденції розвитку аграрного сектору 

вітчизняної економіки правомірно вказують на не-

обхідність реалізації інтеграції у світову систему 

зовнішньоекономічних зв'язків не стихійно, при пе-

реважному впливі зовнішніх чинників, а цілеспря-

мовано, що сприятиме максимальній реалізації со-

ціально-економічного потенціалу нашої держави.  

В умовах ринкової економіки попит виступає 

як один з провідних факторів економічного розви-

тку. Раціональне врівноваження цього попиту між 

продукцією національних товаровиробників та ім-

портних товарів постає як відповідальне завдання 

державної імпортної політики. Ураховуючи наяв-

ний ресурсний потенціал для вітчизняного аграр-

ного сектору важливо диверсифікувати структуру 

реалізованої продукції, максимально зменшити ча-

стку імпортної харчової продукції на вітчизняні 

аналоги. 

Аналіз обсягу реалізації продукції сільського 

господарства станом на 01.01.2019 рік дозволяє 

констатувати досить значний потенціал вітчизня-

них підприємств. Варто відзначити, що значну кі-

лькість продукції перероблено на своїх потужнос-

тях та передано для переробки на давальницьких 

засадах (табл. 1). 

Таблиця 1 

Обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, 

станом на 01.01.2019 р. 

Найменування продукції Реалізовано - всього Перероблено на своїх потужностях 

та передано для перероблення на 

давальницьких засадах, тис. т 
тис. т 

У % до 

01.01.2018 р. 

Культури зернові та зернобобові 31892,0 106,2 850,6 

з них    

пшениця 14512,6 98,6 336,6 

кукурудза на зерно 13037,1 117,4 262,0 

ячмінь 3164,4 94,7 166,4 

жито 155,8 158,0 16,8 

Насіння культур олійних 11172,9 115,8 332,4 

з них    

боби сої 1828,0 86,1 49,6 

насіння ріпаку й кользи 1804,6 186,6 0,3 

насіння соняшнику 7474,5 115,1 278,6 

Буряк цукровий фабричний 4237,7 152,8 4142,9 

Картопля 227,0 95,3 8,0 

Культури овочеві 864,5 110,9 34,4 

з них    

культури овочеві закритого ґрунту 89,9 98,9 - 

Культури баштанні продовольчі 10,0 45,1 - 

Виноград 167,3 107,2 13,4 

Культури плодові та ягідні 197,5 99,0 0,7 

Олія соняшникова нерафінована 126,6 208,4 - 

Цукор білий кристалічний буряковий 723,2 125,4 - 

Тварини сільськогосподарські живі 916,5 99,7 806,9 

з них велика рогата худоба 165,0 110,0 2,5 

свині 359,7 92,2 48,5 

птиця свійська (без добових курчат) 388,7 103,0 755,5 

Вовна овець і кіз, т 108,5 62,2 - 

Молоко від сільськогосподарських 

тварин усіх видів, сире 
2357,7 102,7 29,8 

Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі 

(без яєць на інкубацію), млн шт. 
6523,9 99,2 17,5 

Яйця для інкубації, млн шт. 446,1 101,1 - 

Джерело: [3,4,5,7,9,11] 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Се-

вастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Протягом останніх п'яти років частка 

сільського господарства в експортних доходах для 

України зросла. У 2018 році порівняно з 2017 роком 

експорт сільськогосподарської продукції зріс на 

16% і склав 17,8 млрд дол. Сільське господарство, 

включаючи переробну промисловість, у 2018 році 

виробило 16–17 % ВВП [10]. Водночас основою 

експорту сільськогосподарської продукції 

залишається експорт сировини, а саме продукції 

рослинного походження, в тому числі пшениця, 

кукурудза, ячмінь та соя. У 2017 році загальна 

частка цих товарів у експорті становила 46%. При 

цьому, ціни на сировину значно нижчі, ніж на 

готову продукцію. 

Середні ціни реалізації продукції сільського 

господарства підприємствами станом на 01.01.2019 

рік представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, 

станом на 01.01.2019 р. 

Найменування продукції Середні ціни реалізації 

грн за т У % до 01.01.2018р. 

Культури зернові та зернобобові  3780,4 111,8 

з них   

пшениця 3811,5 116,3 

кукурудза на зерно 3669,6 104,1 

ячмінь 3647,9 121,3 

жито 3086,2 104,6 

Насіння культур олійних 9065,5 106,1 

Буряк цукровий фабричний 847,8 99,0 

Картопля 3333,5 125,0 

Культури овочеві 4144,1 105,9 

Культури баштанні продовольчі 2541,6 195,5 

Виноград 6338,9 103,0 

Культури плодові та ягідні 8843,1 145,9 

Олія соняшникова нерафінована 18758,6 101,6 

Цукор білий кристалічний буряковий 11812,3 106,8 

Тварини сільськогосподарські живі  31294,2 141,6 

 з них велика рогата худоба 34337,5 164,6 

 свині 32923,7 140,8 

 птиця свійська (без добових курчат) 28459,2 134,2 

Вовна овець і кіз, т 22765,8 91,1 

Молоко від сільськогосподарськи тварин усіх видів, сире 7161,7 135,8 

Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі (без яєць на інкубацію), млн 

шт. 
1090,1 102,3 

Яйця для інкубації, млн шт. 6293,2 100,9 

Джерело: [3,4,5,7] 
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Се-

вастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

Аналізуючи ситуацію у вітчизняному аграр-

ному секторі, варто зазначити, що дві основні групи 

виробників виробляють валову сільськогосподар-

ську продукцію України – сільськогосподарські 

підприємства та домашні господарства. Перша 

група виробляє 55% валової продукції і складається 

з 32 тис. фермерських підприємств, 10тис. корпора-

тивних сільськогосподарських підприємств та ін-

ших форм господарювання. До другої групи нале-

жать понад 4 млн домогосподарств, які виробляють 

у середньому по 1,23 га землі, що становить майже 

45 відсотків валової продукції сільського господар-

ства [1].  
Основним фактором, який обмежує розвиток 

сільського господарства, представленого дрібними 
фермами є доступ до кредитних та оборотних 
коштів. Внутрішні кредити коштують дорого, а 
український бізнес-клімат не дає можливості 
місцевим компаніям залучати дешевші міжнародні 
фонди. Характерним для вітчизняного аграрного 

сектору є формування та функціонування аграрних 
холдингів, у яких є можливості концентрації 
значних фінансових та земельних ресурсів – 
відповідно і формування експортних партій 
товарної продукції. 

Варто відзначити, що значна частка виробле-

ної продукції вітчизняними товаровиробниками є 

товарною. Товарна структура експорту сільського-

сподарської та продовольчої продукції (тисяч дола-

рів США) представлена у табл 3. При експорті ви-

користовується код і назва товарів згідно з 

УКТЗЕД: Група 01 “Живі тварини”, Група 02 

“М’ясо та їстівні субпродукти”, Група 03 “Риба і ра-

коподібні, молюски та інші водяні безхребетні”, 

Група 04 “Молоко та молочні продукти; яйця птиці; 

натуральний мед; їстівні продукти тваринного по-

ходження, в іншому місці не зазначені”, Група 05 

“Інші продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені”, Група 06 “Живі дерева та інші 
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рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні час-

тини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень”, 

Група 07 “Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бу-

льби”, Група 08 “Їстівні плоди та горіхи; шкірки ци-

трусових або динь”, Група 09 “Кава, чай, мате або 

парагвайський чай, прянощі”, Група 10 “Зернові ку-

льтури”, Група 11 “Продукція борошномельно-

круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; 

пшенична клейковина”, Група 12 “Насіння і плоди 

олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; тех-

нічні або лікарські рослини; солома і фураж”, Група 

13 “Шелак природний неочищений; камеді, смоли 

та інші рослинні соки і екстракти”, Група 14 “Рос-

линні матеріали для виготовлення плетених виро-

бів; інші продукти рослинного походження, в ін-

шому місці не зазначені”, Група 15 “Жири та олії 

тваринного або рослинного походження; продукти 

їх розщеплення; готові харчові жири; воски тварин-

ного або рослинного походження”, Група 16 “Го-

тові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподіб-

них, молюсків або інших водяних безхребетних”, 

Група 17 “Цукор і кондитерські вироби з цукру”, 

Група 18 “Какао та продукти з нього”, Група 19 

“Готові продукти із зерна зернових культур, боро-

шна, крохмалю або молока; борошняні кондитер-

ські вироби”, Група 20 “Продукти переробки ово-

чів, плодів, горіхів або інших частин рослин”, 

Група 21 “Різні харчові продукти”, Група 22 “Алко-

гольні та безалкогольні напої і оцет”, Група 24 “Тю-

тюн і промислові замінники тютюну”. 

Таблиця 3 

Товарна структура експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції (тисяч доларів США) 

Код і назва товарів згідно з 

УКТЗЕД 
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усього (коди 1–24) 9935978,5 17038805,3 16668953,8 14563144,5 15281802,6 17756854,1 47334987,0 

I. Живi тварини; продукти 

тваринного походження 
771386,6 1084105,1 1014473,9 823434,9 775036,9 1108757,0 1210638,3 

01 живi тварини 3636,7 13008,8 14471,8 25639,9 30903,4 45708,8 45786,6 

02 м’ясо та їстівні субпро-

дукти 
90179,2 348633,2 381775,3 377668,3 387791,9 531240,1 645982,3 

03 риба i ракоподібні 21007,7 20812,4 27401,3 12994,8 17007,3 26376,9 24981, 

04 молоко та молочнi про-

дукти, яйця птиці; натура-

льний мед 

648786,6 691739,5 575431,0 386477,3 330521,4 494207,3 480947,4 

05 інші продукти тварин-

ного походження 
7776,4 9911,2 15394,5 20654,6 8812,9 11224,0 12940,6 

II. Продукти рослинного 

походження 
3976213,4 8875920,1 8736139,2 7971492,5 8093693,7 9215707,9 9886060,4 

06 живі дерева та інші рос-

лини 
1782,2 2124,5 1414,4 2340,4 3703,8 3956,6 4442,8 

07 овочi 119209,4 112652,4 129861,6 97214,6 152647,3 235369,3 235682,7 

08 їстівнi плоди та горiхи 208836,5 138491,8 148191,4 154083,5 148221,9 195287,3 228564,1 

09 кава, чай 9869,9 11893,2 14645,0 10595,7 14088,4 13610,0 12059,2 

10 зерновi культури 2467060,7 6371334,7 6544127,6 6057490,0 6073915,3 6501134,3 7240558,1 

11 продукцiя борошноме-

льно-круп’яної промисло-

вості 

80847,9 137192,9 124400,7 117887,9 138667,9 181891,4 175811,2 

12 насiння і плоди олійних 

рослин 
1085659,1 2048059,7 1687715,3 1475455,6 1534995,1 2060121,4 1954149,8 

13 шелак природний 1261,0 798,6 557,1 527,0 443,3 587,5 1090,7 

14 рослинні матеріали для 

виготовлення 
1686,7 53372,2 85226,1 55897,8 27010,8 23750,2 33701,9 

ІІІ. 15 Жири та олії тварин-

ного або рослинного похо-

дження 

2617314,4 3507076,4 3822031,8 3299799,1 3962975,8 4605666,2 4496511,0 

IV. Готові харчові проду-

кти 
2571064,1 3571703,7 3096308,9 2468418,0 2450096,2 2826723,0 3018600,8 

Джерело: [3,4,5,7] 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Се-

вастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

Аналіз експорту сільськогосподарської проду-

кції показує позитивну динаміку. Збільшення пози-

тивного зовнішньоекономічного балансу в торгівлі 

сільськогосподарськими та продовольчими това-

рами забезпечує нарощування національної еконо-

міки валюти, сприяє її модернізації та посиленню 

конкурентоспроможності на світовому ринку. Тому 
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перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяль-

ності в цій сфері варто віднести до числа першоче-

ргових. 

З метою реалізація продукції сільськогоспо-

дарськими підприємствами в умовах зміни кон’юн-

ктури ринку потрібно вжити низку заходів. По-пе-

рше, збільшення експортного потенціалу аграрної 

галузі можливе на основі сучасних науково-інфор-

маційних, техніко-технологічних, організаційно-

економічних та соціально-політичних досягнень; 

по-друге, необхідне поліпшення структури експо-

рту в розрізі товарного асортименту на товари з ви-

соким рівнем доданої вартості; по-третє, необхід-

ним є здійснення ефективної зміни імпорту товарів, 

що поставляються з-за кордону; по-четверте, поліп-

шення структури імпорту за рахунок товарів, вико-

ристання яких посилює інноваційно-інвестиційну 

складову виробництва сільськогосподарських та 

продовольчих товарів та її продаж на внутрішніх та 

світових ринках.  

Аналіз сучасних проблем розвитку зовнішньої 

торгівлі сільськогосподарськими та продоволь-

чими товарами та узагальнення досліджень вітчиз-

няних вчених свідчить, що зростання експортного 

потенціалу аграрного сектору та нарощення торгі-

влі в умовах зміни кон’юнктури ринку потребує:  

 реалізації експортно-цільової державної 

політики системної підтримки експортерів агроп-

родовольчих товарів з метою їхнього високоефек-

тивного функціонування на зовнішніх ринках;  

 допомоги правовими та соціально-політич-

ними інструментами для просування вітчизняної 

сільськогосподарської та харчової продукції на сві-

товий ринок;  

 формування та розвиток ефективного фі-

нансово-кредитного механізму, який стимулює ви-

робництво, орієнтований на експорт, і мотивує всіх 

учасників розподілу товарів на експорт агропродо-

вольчих товарів;  

 надавати органам місцевого самовряду-

вання областей, території яких межують із сусід-

німи державами, повноваження, використання яких 

мотивує їх до активізації прикордонної агропродо-

вольчої співпраці;  

 розширення доступу суб'єктів господарю-

вання малого та середнього підприємництва до ек-

спорту сільськогосподарської та харчової продук-

ції;  

 вдосконалення нормативно-правової бази 

України, що підсилює конкурентоспроможність аг-

ропродовольчої продукції та полегшує їхній доступ 

на зовнішні ринки;  

 використання системи маркетингових за-

ходів щодо експорту агропродовольчих товарів на 

певні зовнішні ринки. 

Важливою передумовою реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами в умовах 

зміни кон’юнктури ринку є розвиток аграрного ма-

ркетингу. Аграрний маркетинг переважно – це ку-

півля та продаж сільськогосподарської продукції. 

Раніше, коли сільське господарство було більш-

менш самодостатнім, маркетинг сільськогосподар-

ської продукції не мав ніяких труднощів, оскільки 

фермер продавав свою продукцію споживачеві на 

грошовій або бартерній основі. Сьогоднішній сіль-

ськогосподарський товар повинен пройти низку об-

мінів або передач від однієї людини до іншої, перш 

ніж він досягне споживача. Продаж будь-якої сіль-

ськогосподарської продукції залежить від кількох 

факторів: попит на продукт у той час, наявність 

сховища тощо. Продукція може бути продана без-

посередньо на ринку, або вона може зберігатися на 

місці, може бути очищена, сортована й оброблена 

фермером. Іноді обробка робиться тому що спожи-

вачі цього хочуть, або рідше для збереження якості 

цього продукту. Важливою при цьому є максиміза-

ція доданої вартості, яка формується на сільського-

сподарському підприємстві. 

Висновки. Сільське господарство, включаючи 

переробну промисловість, у 2017 році виробило 17 

% ВВП. Водночас, основою експорту сільськогос-

подарської продукції залишається експорт сиро-

вини, а саме продукції рослинного походження, в 

тому числі пшениці, кукурудзи, ячменю та сої. Не-

обхідність інтенсифікації розвитку зовнішньої тор-

гівлі та поліпшення її товарної структури зумов-

лена можливостями підвищення ефективності ви-

робництва та вирішенням соціальних проблем 

українського села через ціннісне використання екс-

портного потенціалу агропромислового комплексу 

як важливого елементу сучасної системи. Підви-

щення та реалізація експортного потенціалу аграр-

ного сектору економіки України потребує прове-

дення подальших науково-прикладних досліджень, 

спрямованих на розробку комплексу заходів з удо-

сконалення зовнішньоекономічної політики дер-

жави щодо раціоналізації товарної структури агро-

продовольчого товарообороту, створення ефекти-

вні організаційно-правових та політичних 

механізмів просування вітчизняної сільськогоспо-

дарської та харчової продукції на зовнішній ринок; 

розширення повноважень органів місцевого само-

врядування щодо розвитку транскордонних та ін-

ших форм міжнародного співробітництва в аграр-

ній сфері; використання сучасних інструментів уп-

равління та маркетингу у практиці 

зовнішньоекономічної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств. 
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Abstract 

One of the main indicators that can provide an objective assessment of the financial and economic state of 

enterprise development is financial sustainability. In a market economy, it is the financial stability of the enterprise 

that is the key to its stable functioning. It is one of the most important characteristics of the financial condition of 

the enterprise. That is why in order to ensure stable activity and development of the company it is necessary to 

constantly analyze its financial stability. This article examines the approaches of scientists to defining the essence 

of the concept of "financial stability" and features of its recognition. The basic aspects of improving (stability) of 

financial stability of enterprises in the present conditions are clarified. 

Keywords: financial stability, financial condition, liquidity balance. 

 

Formulation of the problem in general. The 

development of the agro-industrial complex as one of 

the most important sectors of the national economy is a 

source of increasing the economic potential and 

competitiveness of the state. But the current state of the 

economy of Ukraine is unsatisfactory and is 

characterized by rather difficult economic conditions. 

The activities of agrarian enterprises are carried out in 

the conditions of uncertainty, development of scientific 

progress, instability of political situation, hostilities in 

the east of the country, increased market competition, 

intensification of globalization processes and lack of 

information. In such circumstances, the modern man-

agement system requires enterprises to improve pro-

duction efficiency, competitiveness of products and 

services, and timely monitoring of economic indicators. 

The variability of the environment causes a significant 
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impact on enterprises, their economic status and sus-

tainable development. Therefore, the problem of ensur-

ing their financial stability is very urgent in the current 

economic environment. 

Analysis of recent research and publications. 

Problems of financial stability at the enterprise were 

studied by well-known domestic and foreign scientists: 

Abryutina M., Bilyk M., Belukha N., Bocharov O., 

Kovalev V., Kovalchuk M., Mamontov N., Mulik Ya., 

Savitskaya G., Tomchuk O., Shevchuk O. etc. A wide 

range of issues concerning the management of the 

financial stability of the enterprise and the development 

of approaches to the assessment of financial security 

are disclosed in the writings of domestic scientists, 

among them O. Baranovsky, V. Vasilenko, O. 

Gutsalenko, O. Zaruba, N. Pravdyuk, A. Poddyrogin, 

T. Mulik, I. Mulik, G. Savitskaya and others. However, 

the changing conditions that characterize the economic 

present, require constant search for new ways to 

achieve financial sustainability of enterprises. 

Formulation of the goals of the article 

(formulation of the task). The main purpose of the 

article is to substantiate the essence of financial 

stability, to consider the features of its recognition and 

to clarify the main aspects of improving the financial 

stability of enterprises in the current environment. 

Outline of the main research material. In the 

contemporary economic literature, much attention has 

been paid to the issues of economic support for the 

assessment and management of financial sustainability, 

but there is no single methodological approach to 

defining the essence of the concept of "financial 

sustainability". 

The wide variety of approaches to the essence of 

the concept of "financial sustainability" necessitates a 

deeper study of this definition and to formulate a 

comprehensive definition that would take into account 

its multidimensionality. 

Thus, in many works of leading domestic and 

foreign scientists, this concept is considered in a narrow 

sense: as one of the indicators of financial condition, 

which characterizes the state of assets and liabilities of 

the enterprise, which guarantees its solvency; a 

condition where the volume of property (assets) is 

sufficient to meet the obligations, that is, the enterprise 

is solvent; the status and structure of the assets of the 

organization, their availability of sources of funding 

[1]. 

It is indisputable that in today's market economy, 

financial stability should most objectively be 

considered as a complex category that reveals the 

current financial condition of an enterprise, its resource 

potential, ability to provide its ability to function and 

develop while maintaining solvency. 

There are views that relate to, but do not identify 

with, economic security and financial strategy. T. 

Vasyltsev believes that financial stability is an element 

of economic security of an enterprise, which is shared 

by P. Putsenteilo and O. Humeniuk [1]. 

L. Voloshchuk and K. Naumenko, identifying 

such a component of the financial strategy as the 

"Financial Security Strategy", indicate its main 

strategic tasks as follows: "Identification and 

assessment of the most significant financial risks and 

development of a set of measures to neutralize them; 

ensuring stable solvency and financial stability, 

implementation of complex solutions in the field of 

crisis management (both in the part of preventive 

measures and in the part of actions in case of signs of 

crisis) ”[2]. 

Mulik Ya. asserts that financial stability 

characterizes the stability of the financial position of 

the company and assumes a large share of equity in the 

total amount of financial resources of the enterprise. 

The low value of financial stability leads to the 

deterioration of the solvency of the company, which is 

manifested in the lack of sufficient funds necessary for 

the normal conduct of business, in particular for timely 

payments with counterparties, which is an important 

factor for stable deliveries. Too high a level of financial 

sustainability can badly affect the performance of an 

enterprise, lead to increased costs, accumulation of 

excess reserves and reserves, underutilization of 

borrowed capital, which can be the source of bank 

loans, etc. Ya. Mulyk also draws attention to the variety 

of options for defining the concept of financial stability 

in the economic literature, but states that this concept 

uniquely describes the state of assets and liabilities of a 

company, which allows the company to freely dispose 

of its capital, cash and their equivalents, effectively use 

all resources, enables continuous processes of 

production, commercial and financial activities, 

reproduction and expansion of production. In addition, 

the scientist interprets financial stability not as a 

separate indicator of financial status, but as his general 

characteristic of indicators by which to evaluate the 

process of financial resources management of a 

particular company [3, p. 285]. 

Therefore, financial sustainability is one of the 

conditions for financial efficiency, but it does not 

guarantee it. Since poor financial stability characterizes 

the financial condition of an enterprise as poor, while 

excessive financial stability also leads to a slowdown in 

the development and profitability of the enterprise, we 

assume that at a certain point in time for a particular 

enterprise there must be a specific quantitative value or 

set of values that reflect the optimal state. financial 

sustainability of this enterprise. 

It is worth noting that a large number of scientific 

views identify the concept of "financial stability" with 

the concepts of "financial stability", "financial 

equilibrium", "economic stability", "financial status". 

The most comprehensive can be considered the 

definition of G. Savitskaya, who emphasizes that 

financial sustainability is a type of financial condition, 

but in her opinion the term "financial sustainability" is 

more complete and broader than the concept of 

"financial status" [4]. She said that a stable financial 

position is achieved with a sufficient level of equity, 

high quality of assets, acceptable level of profitability 

while taking into account operational and financial 

risks, sufficient liquidity of stable incomes and broad 

possibilities of borrowing [4]. 

After analyzing a large number of definitions, V. 

Chepka and A. Matsyash conclude that the concepts of 

"financial condition" and "financial equilibrium" are 
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independent characteristics of the enterprise 

functioning that have a meaning that is completely 

different from the meaning of "financial stability" [5]. 

T. Bezugla insists on the distinction between 

"economic sustainability" and "financial 

sustainability". According to her, economic 

sustainability is a complex concept, which 

characterizes the ability of an enterprise to maintain 

integrity and balance despite the influence of negative 

and positive effects resulting from the action of various 

internal and external factors, and is achieved through 

the efficient use of company resources [6, p. 32]. V. 

Chepka and O. Matsyash also believe that it is 

impossible to reduce the concept of economic 

sustainability only to financial sustainability, since it, 

among other things, provides for such significant 

factors of influence on the status of an entity as business 

activity and staff sustainability [5, p. 650]. 

The concept of financial stability, in our view, is 

also a separate characteristic that is closely related to 

the concept of financial soundness. C. Kulakova and K. 

Kazminin, based on the fact that the enterprise is an 

open complex system, and, analyzing approaches to 

interpreting the stability of complex systems, make the 

statement Konoplyanyk T., according to which: "... 

stability is defined as a property of the system in the 

long run to maintain its integrity and stability in relation 

to the accepted direction of development, taking into 

account the tendency of the environment to constant 

changes and transformations ”[7, p. 44]. That is, 

according to the authors, the notion of stability implies 

the possibility of development over time and is also one 

of the constituents of sustainability. It is appropriate to 

emphasize that the second component indicates the 

ability to maintain its integrity. Bankruptcy can be 

considered a loss of the financial integrity of an 

enterprise as interpreted in the view of financial 

science. 

The position of prof. L. Shablystoyi one that 

differentiates between the concepts of "financial 

sustainability" and "financial stability", in particular, 

"... financial stability is a general qualitative 

characteristic of an entity's financial condition, 

reflecting trends in financial relations in an enterprise 

under the influence of various internal and external 

factors." The term "stability" ... is a sign of the 

permanence (permanence) of motion, as a dynamic 

process with a certain speed, tempo [8, p. 127].  

At the same time, considering the concept of 

financial stability in itself, YV Protsenko states that in 

the majority of scientific works and in the normative 

documents the basic prerequisites of financial stability 

of the company state two elements [9]: 

1) financial stability, which reflects the provision 

of an enterprise with equity in the time required for its 

effective functioning, uninterrupted operational, 

investment and financial development; 

2) financial equilibrium, which reflects the 

correspondence of the volumes of formation and use of 

their own financial resources, the availability of 

opportunities for their growth and requires the creation 

of conditions for continuous compliance with the 

optimal balance between internal and external sources 

of their formation. 

That is, scientists define financial sustainability as 

a component of financial stability. So, we see that the 

issue of reconciling the concepts of financial 

sustainability and financial stability is still debatable, 

but we can say with certainty that these terms have 

different meanings. 

An interesting point of view is Kotlyar M., the 

scientist identifies financial stability with the category 

of solvency. By its definition, financial stability of an 

enterprise is nothing but a securely guaranteed 

solvency, independence from the contingencies of 

market conditions and behavior of partners [10, p.115]. 

Kulakovskaya L. claims that the solvency of the 

enterprise is an external manifestation of its financial 

stability. Thus, according to this theory, an enterprise is 

considered solvent if the cash it has, short-term 

financial investments (securities, temporary financial 

assistance to other enterprises) and active settlements 

(settlements with debtors) cover the organization's 

short-term liabilities. The economic essence of the 

financial stability of the enterprise, the scientist sees in 

the security of its reserves and costs sources of their 

formation. For the purpose of analyzing this category, 

it is necessary to calculate an indicator such as the 

surplus or lack of funds for the formation of inventories 

and costs, which is calculated as the difference between 

the magnitude of sources of funds and the value of 

inventories. However, in our opinion, it is advisable to 

differentiate the notion of financial stability and 

solvency in the context of determining the level of 

economic stability of the enterprise and developing 

measures to ensure it. At the same time, we share the 

view that the solvency of an enterprise determines its 

ability to fully and in a timely manner settle its short 

and long-term liabilities with the help of cash resources 

and other assets, and financial stability - the ability of 

the enterprise to effectively form and use financial 

resources, to maintain positive dynamics of 

profitability and to support the processes of 

reproduction in the conditions of random fluctuations 

of external and internal environment. 

In our opinion, the most successful definitions of 

financial soundness are those that describe the state of 

the enterprise, in which it is able to maintain the ability 

to avoid financial collapse, ie bankruptcy. C. Kulakova 

and K. Kazminin claim that financial stability is formed 

due to the profitable activity of the enterprise, constant 

profitability and cash flow, which gives the opportunity 

to freely maneuver financial resources, to ensure the 

rhythm and continuity of reproduction processes, to 

maintain competitiveness of the enterprise, to maintain 

competitiveness of the enterprise. insolvency and 

bankruptcy [7]. 

In favor of the aforementioned position, a group of 

economists such as A. Maiboroda, I. Kosarev and O. 

Karanda argue that the ability of enterprises to continue 

to exist depends on solvency ratios, as companies cease 

to function for the most part for no reason. insufficient 

profitability, but due to lack of funds [11]. 

Taking into account all the above statements about 

the concept of financial stability, we will consider the 
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most correct definition. The financial stability of an 

enterprise is a complex characteristic of an 

organization's condition that reflects its ability to 

withstand any financial threats that can bring an 

enterprise into bankruptcy. 

Financial sustainability, which is a complex 

category, is influenced by a variety of financial and 

economic factors. The overall conclusion about the 

financial sustainability of an enterprise should be based 

on the results of a comprehensive analysis of the 

positive and negative factors. The most common of 

these are presented in table 1. 

Table 1 

Analysis of the influence of internal and external factors on the financial stability of the enterprise 

№ Factors that influence positively № Factors affecting negatively 

External factors 

1 Establishment of economic relations with partners 1 General political and economic instability 

2 High level of development of the insurance 

services market 

2 Low solvent demand for products 

manufactured by the company 

3 The products manufactured by the enterprise have 

a high solvent demand 

3 Economic, financial and credit policy of the 

state 

  4 Lack of stable and well-established economic 

relations with partners 

  5 The negative impact of currency changes 

  6 Low level of insurance market development 

  7 Low level of financial market development 

Internal factors 

1 High competitiveness of products and goods 1 Slower rotation speed 

2 Profit 2 Exceeding the growth rate of income expense 

expenses 

3 Positive image and reputation of the company 3 Poor advertising and low sales 

4 Availability and application of advanced 

technologies 

4 Low efficiency of economic and financial 

transactions 

5 Availability of property insurance contract with 

the company 

5 Low level of production equipment 

6 High classification of labor resources 6 Lack of motivation for manpower 

  7 Low skill level 

  8 High production costs 

  9 Increase in the share of attracted funds 

Source: generated based on [12, с.75] 

 

Financial stability of the enterprise is formed in 

the course of all production and economic activity and 

is one of the main components of the overall 

sustainability of the enterprise. Distinguish short-term 

(current) and long-term financial stability: 

1) long-term financial stability is related to the 

overall financial structure of the enterprise, its degree 

of dependence on loans and investors; 

2) current financial sustainability is the rational 

organization and use of working capital of the 

enterprise. 

However, in today's changing economic 

environment, an enterprise may not always provide 

sufficient working capital to achieve financial 

sustainability. This situation requires the company to 

create new management mechanisms that can provide 

not only a sufficient level of stability of the financial 

condition, which is the key to competitive functioning, 

but also the stabilization of economic processes and 

consolidation of trends in economic growth of the 

national economy. 

The main objective of financial sustainability in 

the broadest sense is to create a positive image of the 

enterprise in the market, which will be based on real 

results. Optimizing the structure of borrowed capital in 

accordance with market requirements and the needs of 

the enterprise allows to adjust the key financial 

indicators of the enterprise, in particular, the ratio of 

financial leverage and return on equity, which will 

allow to evaluate the profitability of the enterprise at 

the level of mid-market risk. 

There are four types of financial stability, 

depending on the ratio of own working capital and the 

value of inventory: 

1) absolute financial sustainability, which is 

achieved when all liabilities can be fully covered by 

their own working capital, that is, the enterprise is 

completely independent of external sources of 

formation; 

2) normal financial sustainability, which is 

achieved if stocks and expenses are covered by the sum 

of own sources of current assets and long-term 

liabilities; 

3) unstable financial condition that occurs when 

not only own sources of asset formation but also long 

and short term sources of formation are used to cover 

inventories and expenses; 

4) a financial crisis that occurs when the amount 

of inventories and expenses cannot be covered by all 

types of possible sources. The company is on the verge 

of bankruptcy. 
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Funds that are additionally mobilized in the loan 

capital market have a significant impact on ensuring the 

financial stability of the enterprise. It is clear that the 

more funds a company can attract, the greater its 

financial capacity. At the same time, the financial risk 

of the inability of the company to pay its creditors in 

full and in full. 

On the basis of the above, the following definition 

of financial stability is proposed: an economic category 

that is achieved if the financial resources of the 

enterprise are steadily flown, characterized by their 

optimal structure and determined by the rational 

provision of its needs for the fulfillment of the basic 

goals of effective activity and sustainable economic 

growth of the enterprise in market conditions. The 

composition and structure of financial resources, the 

right choice of tactics and management strategies are 

significant factors for the financial stability of the 

enterprise. The greater the enterprise's own financial 

resources (or revenues) generated in its account, the 

greater its confidence in maintaining its financial 

soundness. Not only the total amount of financing is 

important, but also the structure of its distribution, 

especially the share that is directed to the development 

of the enterprise. The financial activity of the company 

in market conditions is aimed at ensuring the systematic 

receipt and efficient use of financial resources, 

compliance with the calculation and credit disciplines, 

achieving a rational balance of own and borrowed 

funds, financial stability for the effective functioning. 

Financial stability is of particular importance for 

an enterprise in times of crisis, as it enables the 

enterprise to remain stable, despite the negative impact 

of external factors. Financial stability depends on the 

stability of the economic environment in which the 

enterprise operates, and on the results of the enterprise 

itself, its active and effective reaction to changes in 

external and internal factors. 

It is worth noting that external and internal factors 

are interrelated, but their impact on financial 

sustainability may be multidirectional, ie some may 

have a positive effect and others may have a negative 

impact. In this regard, the positive impact of a particular 

factor may be reduced or completely eliminated by the 

negative influence of another, more important factor. 

The deterioration of an entity's resilience is usually the 

result of a combination of internal and external factors. 

According to market economies, the volatile financial 

position of business entities is related to 2/3 of internal 

factors and 1/3 of external factors. 

Given the current existence of enterprises, it is 

necessary to take into account the fact of intensive 

globalization processes in the country. Globalization is 

an objective and inclusive process inherent in the 

modern development of the world economy. The 

progressive unification movement aimed at involving 

Ukraine in integration processes cannot be stopped, and 

it has multiple and ambiguous consequences for the 

national economy, which primarily affect the country's 

financial sector. The positive or negative vector of these 

consequences largely depends on the level of 

development of the national financial system, the 

position of the country in the world economy. The 

global competitiveness of a country's economy is 

driven by the stability of the financial system and the 

effectiveness of its adaptation in the international 

financial environment. The process of globalization is 

one of the most pressing problems today because it 

characterizes the state and development of the modern 

economic system and therefore has an unconditional 

impact on the financial sustainability of the enterprise. 

The distribution of internal and external factors in 

terms of their impact on the financial stability of 

enterprises is given in table. 2: 

Table 2 

Factors influencing the financial sustainability of enterprises 

Positive factors Negative factors 

1 2 

Absence of arrears on monetary liabilities Increase in unit cost of production 

Accelerating the period of receivables collection Adverse relationship between receivables and payables 

High turnover of working capital Availability of overdue receivables 

Specific cash flow growth in operating activities Slowdown of circulating assets turnover 

Capital adequacy to finance non-current assets 

and liquidity of part of current assets 
Low equity 

Increase in profitability of sales 
High rates of money diversion in the formation of non-

current assets in the absence of stable sources 

High share of own funds Reduced sales 

Source: generated based on [13].  

 

During the period of instability of economic 

system development, the negative influence of most 

external and internal factors aggravates. It is known that 

the more revolutions that circulate, the less they are 

required to service the production and sale of products. 

The sustainability of an enterprise depends to a 

large extent on its current assets, stock size and cash 

assets. By reducing inventory and fast-selling assets, an 

enterprise receives more working capital and, as a 

result, can generate more profit. However, due to 

insufficient inventory, production may be stopped. 

When an entity lacks the amount of absolutely liquid 

assets to cover its short-term liabilities, there is a risk 

of loss of financial stability. 

Significant impact on the financial sustainability 

of the company has a phase of the economic cycle. In 

times of crisis, sales rates slow down and are usually 

lower than production rates. Investments in inventories 
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are declining, leading to a decline in product sales. An 

important factor influencing the financial sustainability 

of the enterprise is the market for products, since the 

presence of the end consumer is a key factor in 

generating revenue and increasing production. In times 

of economic crisis, there is often a decrease in solvent 

demand for products, which can lead to a decrease in 

the profit of the enterprise and, consequently, a 

decrease in the share of own funds in the overall 

structure of liabilities. 

Declining solvent demand is one of the reasons for 

the intensification of competition. An increase in the 

income tax rate, as well as an increase in the interest 

rate on short- and long-term bank loans, leads to an 

increase in liabilities, which negatively affects the 

financial stability of the enterprise. The number of 

competitors decreases during the crisis as many 

businesses go bankrupt. 

For example, as of January 1, 2018, the total 

number of enterprises undergoing bankruptcy 

proceedings was 2,073 thousand, and 1 524 thousand 

were declared bankrupt in 2017. Thus, despite the 

decrease in the number of competitors, competition 

between enterprises is only intensifying. It is of great 

importance for the enterprise to have good relations 

with partners, namely suppliers, creditors, customers. It 

is also urgent to change the exchange rate for 

enterprises that purchase raw materials, materials and 

goods for resale from foreign manufacturers. Thus, 

with the growth of the foreign exchange rate, the value 

of the purchased materials increases, and subsequently 

the price of finished goods, which in turn can lead to a 

decrease in demand for it. An increase in the exchange 

rate leads to a decrease in solvent demand, the level of 

real wages. 

Financial sustainability also affects investment at-

tractiveness. This is especially important when there 

are many "big players" on the market. Financial stabil-

ity can be characterized by reflecting a steady excess of 

revenue over an organization's expenses, which gives 

free circulation to cash flows. In order to ensure finan-

cial stability, the company first needs to properly form 

and use its own assets. Their lack or misuse can lead to 

late payment of debts to suppliers for raw materials, ir-

regular provision of necessary resources, which will 

further impair the performance of the enterprise to its 

owners and employees. 

Thus, the financial sustainability of businesses 

changes under the influence of many different factors. 

In today's environment, it is important not only to 

install them in a timely manner, but also to directly 

assess the change in the financial stability of an 

enterprise under the influence of these factors. All this 

leads to an increase in the role of financial analysis in 

assessing the production and commercial activities of 

an enterprise, namely the availability, placement and 

use of capital and income. An external manifestation of 

the financial stability of an organization is solvency.  

If an entity encounters a situation where the 

balance sheet structure is unsatisfactory and the entity 

is considered insolvent, it is necessary to analyze the 

dynamics of the organization's assets and identify the 

factors that influence its change. A decrease in the 

value of property signals a decrease in economic 

turnover, and in the case of an increase in the value of 

property, it is necessary to estimate the magnitude of 

the impact on these changes of factors such as an 

increase in the value of inventories, an increase in 

finished goods of fixed assets. If in case of increase of 

assets the enterprise remains insolvent, then the main 

factors are irrational ownership structure, unreasonable 

diversion of funds to cover accounts receivable, 

irrational management of production stocks, mistakes 

in forming the pricing policy of the enterprise. 

It is advisable to include the measures for 

restoration of financial stability: 

1) sale of part of the property of the organization; 

2) reduction of excess stocks; 

3) adjustment of payment discipline (especially 

payments with buyers and suppliers due to liquidation 

of receivables); 

4) increase of profit which is a component of own 

funds, part of which remains in the current account; 

5) improvement of the policy of rationing of 

certain components of working capital; 

6) increase of efficiency of use of non-current 

assets; 

7) other ways to restore solvency. 

Thus, businesses need to carry out a series of 

actions to check the liquidity of the balance sheet, 

which will determine the priority of indicators that need 

changes and affect the increase in the liquidity of the 

balance itself, as well as justify the measures that are 

needed to improve liquidity. 

In Fig. 1, an algorithm is proposed for performing 

effective checks on the liquidity of an enterprise's 

balance sheet as one of the strategies for stability of 

financial stability. 

Thus, the first step of this algorithm is that if more 

than one inequality is dissatisfied, the need for further 

verification steps is identified. 

In the second step, there is a need to apply a 

refined liquidity analysis. This step allows you to 

understand what indicators need to be prioritized and 

what steps you need to take to increase the liquidity of 

your business. 

The third step is to determine the tendency to 

maintain liquidity. 

The developed algorithm for checking financial 

stability and preventing a crisis situation in the 

enterprise makes it possible to identify adequate 

situations, methods of increasing financial stability and 

prevent bankruptcy of the enterprise
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Fig. 1. The sequence of the liquidity review of the company balance sheet 

 

Therefore, financial stability is of particular 

importance in times of economic instability, since 

maintaining it at a high level is the key to stable 

operation of the enterprise, despite the specified impact 

of negative environmental factors, and its decline can 

lead to a crisis financial situation, as a consequence - 

bankruptcy of the enterprise. 

Conclusion. On the basis of the above, the 

following definition of financial stability is proposed in 

this article: it is an economic category, which is 

achieved if the financial resources of the enterprise are 

stable, characterized by their optimal structure and 

determined by the rational provision of its needs for the 

fulfillment of the main goals of efficient activity and 

sustainable economic growth of the enterprise in the 

market conditions of management. 

In addition, the article considered that the 

formation of financial stability of an enterprise is 

influenced by many different factors, which are closely 

related and can affect the sustainability of the 

enterprise, both positively and negatively. 

According to the conducted research, it is 

necessary to observe that in modern economic 

conditions the negative influence of factors on the 

activity of enterprises is increasing, so it should be 

noted that the process of stability (increase) of financial 

stability of the enterprise will be achieved by: 

1) minimizing the negative impact of external and 

internal factors; 

2) creation of preconditions for effective and 

stable activity of the enterprise, which is achieved with 

the help of the proposed algorithm of constant control 

of liquidity of the enterprise balance. 
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Анотація 

У статті виокремлено з загальної проблематики забезпечення безперервності відтворювального про-

цесу в економіці України за допомогою довгострокового банківського кредитування та актуалізовано про-

блему удосконалення обліку непрацюючих довгострокових банківських кредитів в країні. Важливість ви-

рішення даної проблеми обумовлюється вагомістю даної групи кредитів в кредитних портфелях українсь-

ких банків за поточної, кризової економічної ситуації в Україні, що суттєво відображається на рівні ставок 

кредитування в країні, які є високими, умовах видачі кредитів та критеріях оцінки позичальників, що стри-

мує потенціал кредитного ринку як джерела фінансування розвитку суб’єктів економіки країни. В статті 

концентрується увага на обліковому аспекті даної проблеми, визначаючи необхідність розвитку та удоско-

налення системи обліку непрацюючих довгострокових кредитів банків в Україні, в тому числі на основі 

прогресивного європейського досвіду, що сприятиме більш адекватній та об’єктивній оцінці масштабів 

проблеми непогашення кредитів та динаміки змін у системі довгострокового кредитування країни. Метою 

статті визначено аналіз поточного стану та тенденцій у методології та практиці обліку непрацюючих дов-

гострокових банківських кредитів в Україні, а також формулювання та обґрунтування напрямків вдоско-

налення даної методології та практики. Сформовано напрямки удосконалення системиобліку непрацюю-

чих довгострокових кредитів в українських банках. 

Abstract 

The research paper outlines general problems of ensuring the continuity of the reproductive process in the 

Ukrainian economy with the help of long-term bank lending and the problem of improving the accounting of non-

performing long-term bank loans in the country was formulated as urgent. The importance of solving this problem 
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is conditioned by the significance of this group of loans in the loan portfolios of Ukrainian banks in the current 

crisis economic situation in Ukraine, which is significantly reflected on the level of lending rates in the country, 

being high, on the terms of issuing loans and criteria for assessing borrowers, that holds back the potential of the 

credit market as a source of financing for the development of economic entities in the country. The research paper 

focuses on the accounting aspect of this problem, identifying the need for the development and improvement of 

the accounting system of non-performing long-term bank loans in Ukraine, including on the basis of advanced 

European experience, which will contribute to a more adequate and objective assessment of scale of the problem 

of loan repayment and the dynamics of changes in the system of long-term lending in the country. The objective 

of the research paper is to analyze the current state and trends in the methodology and practice of accounting non-

performing long-term bank loans in Ukraine, as well as formulate and substantiate directions for improving this 

methodology and practice. The ways of improvement of the accounting system of non-performing long-term loans 

in Ukrainian banks were formed. 

Ключові слова: довгострокові кредити банків, непрацюючі кредити, позики, облік, контроль, про-

блемні кредити, кредитний ризик. 

Keywords: long-term bank loans, non-performing loans, loans, accounting, control, troubled loans, credit 

risk. 

 

Постановка проблеми. Повноцінність та 

своєвачасність задоволення потреб економічних 

агентів у фінансування функціонування та розвитку 

діяльності є важливою функцією банківської сис-

теми країни. Успішність реалізації даної функції 

пов’язана з вирішенням проблем обліку та конт-

ролю банківських кредитів, зокрема – довгостроко-

вих кредитів, до яких згідно світової практики від-

носяться кредити з терміном погашення понад один 

рік.  

Особливо актуальною дана проблема є для 

країн, що на даний момент відчувають суттєві еко-

номічні труднощі зі стимулюванням економічного 

зростання на рівні країни, коли банківські кредити 

можуть стати пріоритетним джерелом стимулю-

вання економічного розвитку, що, в свою чергу, по-

роджує необхідність ефективної організації їх об-

ліку та контролю. Однією з таких країн, для яких 

довгострокове банківське кредитування може 

стати, поряд із закордонними інвестиціями та акти-

вною приватизацією державного майна, Україна. 

Дана країна на даний момент визначилась з напря-

мком свого розвитку – орієнтацією на євроінтегра-

цією (про що свідчить підписання та імплементація 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), що вод-

ночас не лише відкриває широкі можливості для ро-

звитку, але й є суттєвим викликом для фінансового 

регулятора країни (Національного банку України), 

власників та керівників банків стосовно ефективно-

сті фінансових операцій, їх регулювання та обліку, 

що є важливим фактором ефективності забезпе-

чення суб’єктів економіки країни довгостроковими 

кредитними ресурсами. 

Однією з найбільш нагальних проблем у вітчи-

зняній банківській практиці є облік непрацюючих 

довгострокових банківських кредитів. Вона важ-

лива через те, що дана група кредитів є досить ва-

гомою саме в економіках, що відчувають значні 

складності, знаходяться на кризовому етапі, але 

значна частка даних кредитів суттєво негативно ві-

дображається на рівні ставок кредитування (вони є 

високими, через необхідність компенсації збитків 

банків за такими кредитами), на умовах видачі кре-

дитів, критеріях оцінки позичальника. Ця проблема 

потребує суттєвого і комплексного розгляду з пози-

ції управління на макро-, мезо- та мікрорівні. Вод-

ночас. в даній роботі передбачається концентру-

вати увагу на обліковому аспекті даної проблеми, 

актуалізуючи необхідність розвитку та удоскона-

лення системи обліку непрацюючих довгостроко-

вих кредитів банків в Україні, в тому числі на ос-

нові прогресивного європейського досвіду (в кон-

тексті процесів євроінтеграції), що сприятиме 

більш адекватній та об’єктивній оцінці масштабів 

проблеми непогашення кредитів та динаміки змін у 

системі довгострокового кредитування країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Звертаючись до наукової літератури, в якій висвіт-

лена актуалізована в даній статті проблематика, 

слід звернути увагу на дослідження, присвячені 

проблемі ранжування позичальників у кредитних 

рейтингах в системі управління взаємовідносинами 

кредитор-позичальник. Зокрема, дана проблема ви-

світлена відомими визнаними вченими світового 

рівня Дж. Сінкі, Ф. Найтом, П. Роузом, І. Шарпом 

та ін. Серед вітчизняних дослідників слід особливо 

відзначити роботи В. Шелудько, Л. Долінського, Г. 

Азаренкової, О. Бєлєнкової, О. Васюренка, В. Віт-

лінського, Н. Внукової, Н. Волик, Р. Герасименко, 

В. Глущенка, І. Івченка, А. Камінського, А. Кова-

льова, Л. Примостки, Н. Притули, О. Юркевича, 

присвячені проблематиці, окресленої в даній статті.  

В роботах сучасних авторів поставлено пи-

тання щодо формування та розвитку систем обліку 

кредитних ризиків у діяльності банків-кредиторів 

[1,2], де принципове значення з точки зору механі-

зму мінімізанції даних ризиків відводиться обліку 

непрацюючих (проблемних, прострочених) креди-

тів банків [3,4].  

Значна кількістьнаукових праць присвячена 

проблемам ранжування кредитів за ступенем поте-

нціалу їх погашення (ризикованістю) [5], ранжу-

вання позичальників, а також проблемам розвитку 

методології оцінки величини та динаміки непрацю-

ючих кредитів банків на основі наявної у розпоря-

дженні банку інформації від позичальників та з ін-

ших джерел [6]. Водночас, подальших наукових ро-

зробок потребує питання обґрунтування залежності 

міжвіднесенням кредиту до непрацюючого за пев-

ними ознаками та відповідного обліку такого кре-

диту при формуванні взаємовідносин між банками 
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й позичальниками, та процесів формування вели-

чини ставокза кредитами в банківському кредиту-

ванні [7,8]. 

Зважаючи на значну увагу фахівців до проблем 

управління кредитноюдіяльністю банків, особливої 

актуальності для України ці питання набувають в 

сучасних умовах поглиблення інтеграційних про-

цесів, які характеризуються загостренням конкуре-

нтної боротьби, в тому числі і на ринках кредитних 

ресурсів, капіталу, інвестицій. Це вимагає пошуку 

напрямків підвищення ефективності кредитної дія-

льності банків в країнах з перехідною економікою, 

таких як Україна. В основі конкурентоспроможно-

сті українських банків в означеній сфері лежить рі-

вень ставок за кредитами, умови кредитування, під-

ходи до ранжування позичальників, що значною мі-

рою обумовлюється об’єктивністю та 

оперативністю обліку непрацюючих кредитів ба-

нку, що й визначає рівень переваг конкретного ба-

нку над конкурентами. 

Вказані обставини обумовили актуальність да-

ної статті, метою якої є аналіз поточного стану та 

тенденцій у методології та практиці обліку непра-

цюючих довгострокових банківських кредитів в 

Україні, а також формулювання та обґрунтування-

способів вдосконалення даної методології та прак-

тики. 

Досягнення зазначеної мети пов'язано з вирі-

шенням завдань: 

– обґрунтування значення фактору непрацю-

ючих кредитів в формуванні системи обліку довго-

строкових кредитів банків на основі ретроспектив-

них даних про діяльність українських банків; 

– аналізу поточного стану та змін у системі 

обліку непрацюючих кредитів банків України; 

– відбору найбільш ефективних з наявних 

методичних розробок та практик для удоскона-

лення систем обліку непрацюючих довгострокових 

кредитів банків України; 

– розробки науково-методичних і практич-

них положень щодо структурування систем обліку 

непрацюючих довгострокових кредитів банків Ук-

раїни, вибору напрямків вдосконалення процесу 

управління непрацюючими кредитами; 

– формулювання та обґрунтування способів 

вдосконалення методології та практики обліку не-

працюючих довгострокових банківських кредитів в 

Україні. 

Результати досліджень, викладених в статті, 

мають бути спрямовані в першу чергу на вирішення 

проблеми управління непрацюючими кредитами в 

умовах України через удосконалення системи об-

ліку цих кредитів, з огляду на специфіку довгостро-

кового кредитування даної країни на поточний мо-

мент, так як до цього дослідження ці питання в на-

уковому світі вирішені були.  

У роботі знайшли достатнє відображення нау-

кові розробки та публікації вітчизняних і зарубіж-

них вчених з проблем розвитку методології та прак-

тики обліку непрацюючих довгострокових банків-

ських кредитів в Україні, чинні законодавчі та нор-

мативні документи. 

У процесі дослідження, при вирішенні завдань 

формулювання та обґрунтування способів вдоско-

налення методології та практики обліку непрацюю-

чих довгострокових банківських кредитів в Укра-

їні, використовувався відбір методом порівняння 

елементів системи обліку непрацюючих кредитів з 

наявного доробку теорії та практики для удоскона-

лення систем обліку непрацюючих кредитів в укра-

їнських банках. 

Методичні підходи щодо ідентифікації непра-

цюючих кредитів банків позичальників базуються 

на використання певних методів та математичних 

моделей з групи класифікаційних моделей [14]. 

Відповідно до даних моделей, в залежності від ка-

тегорії кредитів, що встановлюється за допомогою 

сукупності розрахованих показників, оцінюється їх 

можливість погашення та обслуговування. Надалі 

кредити відносяться до непрацюючих та розгляда-

ються з урахуванням характеристики установле-

ного кредитного рейтингу в процесі встановлення 

вартості кредитів. 

Стосовно висвітлення методології визначення 

«проблемних активів», в закордонному науковому 

доробку виділяються три основні підходи для кате-

горизації проблемних активів: бухгалтерський 

(impaired/non-impaired), згідно з яким довгостроко-

вий кредит не має можливості бути поверненим у 

випадку, якщо існують об'єктивні свідчення появи 

втрат, із визначенням знецінення кредиту з ураху-

ванням наявності застави; пруденційний (defaulted 

asset/loan), згідно з яким за боржником визнається 

неплатоспроможність у разі прострочення виплати 

сплат за кредитом більш ніж на 90 днів та (або) ни-

зької ймовірності виконання зобов'язань у повному 

обсязі без реалізації забезпечення; статистичної зві-

тності, що визначає непрацюючим кредитом весь 

обсяг знеціненої заборгованість з простроченням 

більш ніж 90 днів та ознаками низької ймовірності 

виконання зобов'язань без реалізації забезпечення 

(незалежно від термінів прострочення). 

Найбільш повним джерелом даних стосовно 

непрацюючих кредитів в розрізі країн є Індикатори 

фінансової стійкості МВФ (FSI) [20]; 

Сучасні умови діяльності українських банків в 

сфері довгострокового кредитування характеризу-

ються недостатнім рівнем задоволення потреб еко-

номічних суб’єктів країни (підприємств, підприєм-

ців) у обсягах позичкового капіталу. З одного боку 

це обумовлено об’єктивними причинами: 

– обмеженості доходів домогосподарств; 

– недостатньої ефективності економіки; 

– відтоку капіталу з країни; 

– наявності значних обсягів готівкових кош-

тів у населення та бізнесу поза банківською систе-

мою; 

– значній частці (за окремими даними від 35 

до 60% від реального ВВП) тіньової економіки.  
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З іншого боку, існує проблема застосування 

недостатньо ефективних методів управління проце-

сами кредитування, аналізу та контролю даних про-

цесів з боку не лише держави, але й керівництва ба-

нків.  

Дані статистики свідчать про більш відчутне 

зростання витрат банків (на 92,94%) порівняно зі 

зростанням доходів (на 33,35%) за період 2012-2019 

рр. Внаслідок цього сумарний чистий збиток банків 

за аналізований період збільшився з 38 млрд. грн. 

до 159 млрд. [21] 

Отже, банківська система України, яка мала б 

стати локомотивом розвитку економіки, джерелом 

поповнення ресурсної бази економічного зрос-

тання, є в цілому збитковою, й дана ситуація має 

тенденцію до погіршення. Вона була несприятли-

вою вже після світової економічної кризи 2008 року 

яка дуже негативно відобразилась на банківській 

системі країни. Попри відносного відновлення в 

2012-2013 рр., під впливом економічної кризи 2014 

року, що обумовлена внутрішньоекономічними 

структурними та об’єктивними зовнішніми (росій-

ська агресія на Сході країни та анексія Криму) чин-

никами, ситуація все більш загострилась.  

Очевидним є зменшення різниці між розміром 

процентних доходів та витрат банків протягом 

останніх років, що є фактором негативного впливу 

на прибутковість банків та обумовлюється неефек-

тивністю кредитування.За цих умов в Україні скла-

лась ситуація, коли домінуючим стало коротко-

строкове кредитування і зовсім низькою – частка 

середньо- і особливо довгострокових кредитів. Так, 

в Україні наразідовгостроковий кредит здебіль-

шого використовується для покриття дефіциту обо-

ротного капіталу, дуже слабким також є його вплив 

на стимулювання економічної активності економі-

чних суб’єктів, збільшення їх ресурсної бази (попри 

те, що саме це має бути його основною функцією). 

Вказана ситуація багато в чому пояснюється 

високим рівнем ставок за кредитами, внаслідок 

чого кредитування для підприємств (особливо дов-

гострокове) є надто дорогим в обслуговуванні, 

тому – неприйнятним джерелом ресурсів для розви-

тку [23]. Водночас, стосовно кредитування підпри-

ємств [24], прослідковується тенденція зниження 

протягом останніх трьох років ставок за кредитами, 

що є в цілому позитивним моментом. 

Ситуація, що склалася, не відповідає потребам 

економічних субʼєктів країни й потребує розробки 

системи заходів, що б забезпечиластимулювання 

довгострокового кредитування задля повноцінного 

задоволення економічних агентів позиковим капі-

талом. Як підсумок, в якості основних причин ни-

зької активності українських банків на ринку дов-

гострокового кредитування економічних суб’єктів 

країни можна виділити наступні (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Основні причини низької активності українських банків на ринку довгострокового кредитування 

економічних суб’єктів країни 

 

Як видно з рис. 1. однією з базових проблем 

розвитку довгострокового кредитування в країні є 

високий рівень проблемної заборгованості, що, 

своєю чергою, відображається на рівні ставок за 

кредитами, які пропонуються українськими бан-

ками на ринку. 

Проблемну заборгованість складають недіючі 

кредити (nonperforming loans (NPL), які, згідно з ви-

значенням МВФ [25], являють собою сумнівні та 

безнадійні до повернення кредити.  

Згідно з рекомендаціями МВФ [26], кредити 

вважають недіючими, якщо сплата основної суми 

та процентів за ними прострочені:  

1) на три місяці (90 днів) або більше;  
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2) менше ніж на 90 днів, проте відповідно до 

національних норм нагляду вважається, що обслу-

говування такого кредиту є «слабким» або «незадо-

вільним».  

Якщо кредит був кваліфікований як недіючий, 

він повинен залишатись у цій категорії до списання 

або отримання виплат.  

До непрацюючих кредитів також відноситься 

загальний обсяг заборгованості за ними, а не лише 

прострочена сума.  

В європейській банківській практиці вжива-

ється також термін «непрацююча заборгованість», 

що використовується для цілей регуляторної звіт-

ності, діагностики активів та стрес-тестування, до 

використання у внутрішньому управлінні ризиками 

та публічній звітності [27]. 

З 30 червня 2016 року у зв'язку із набуттям 

чинності Постанови Національного банку України 

№ 351 [28] відбулись зміни до категоризації активів 

банків. Даною постановою визначено безумовні 

ознаки дефолту (п. 165 Постанови).При цьому від-

несення активу до категорії непрацюючих не зале-

жить від наявності застави. Наявність застави впли-

ває на розмір резервів (відповідно до правил 

МСФЗ) та кредитного ризику (відповідно до Поста-

нови № 351), проте не береться до уваги для цілей 

категоризації активу як працюючого чи непрацюю-

чого. 

В контексті впровадження положень поста-

нови НБУ №351 та імплементації міжнародної 

практики визнання непрацюючих кредитів, в Укра-

їни в останній рік вже відбулись та відбуваються 

суттєві зміни в системі обліку проблемної заборго-

ваності за банківськими кредитами. Так, серед тен-

денцій у методології та практиці визначення та об-

ліку непрацюючих кредитів в Україні слід виді-

лити: 

– Запровадження власне поняття «непрацю-

ючі активи/кредити», що є максимально близьким 

до загальноприйнятого у світовій практиці поняття 

“non-performing exposures / loans” (NPE/NPL). Ра-

ніше, з 01.01.2012 по 01.02.2017 вживалось поняття 

«Негативно класифіковані активи/кредити» відпо-

відно до [29,30]. 

– Встановлення чітких критеріїв визнання 

кредитів непрацюючими (відповідно до світової 

практики), до яких відносяться кредити, за яким 

прострочення погашення боргу перевищує 90 днів 

(30 днів для банків-боржників), або за яким контра-

гент неспроможний забезпечити виконання зобов'-

язань без стягнення забезпечення [31]. Раніше до 

негативно класифікованих потрапляли усі ак-

тиви/кредити, за якими прострочка перевищувала 

90 днів та окремі активи/кредити із прострочкою 

від 30 днів та низьким фінансовим класом контра-

гента [32,33]. 

– Якщо раніше історичні дані за часткою не-

проблемних кредитів базувалися на балансових та 

позабалансових активах, а отже, значні обсяги від-

кличних зобов'язань з кредитування (позабаланс), 

суттєво впливали на частку проблемних кредитів, 

занижуючи її. Тепер ключовий показник NPL базу-

ватиметься лише на балансових показниках банку. 

– Як наслідок – зафіксовано значний приріст 

частки NPL банків у лютому 2017 року (перше ста-

тистичне спостереження на основі нової методоло-

гії), що пояснюється переважно визнанням непра-

цюючих кредитів Приватбанком після націоналіза-

ції (15.1%). Решта приросту (2.1%) пояснюється 

зміною підходу до методології категоризації та ви-

ключенням позабалансу з розрахунку (7.4%). 

Нова практика передбачає ідентичність понять 

«дефолтний» та «непрацюючий» актив.  

Таким чином, в системі обліку непрацюючих 

кредитів банків України окреслено та впроваджу-

ється максимальна гармонізація із міжнародними 

стандартами (в т.ч. з індикаторами фінансової стій-

кості МВФ) на відміну від поширеної до 2017 року 

національної класифікації активів/кредитів банків, 

що надавала лише часткову, обмежену співстав-

ність із міжнародними стандартами, неприйнятну 

для умов дії в європейському інтеграційному прос-

торі українських економічніхсуб’єктів та банків.  

Говорячи про перспективи подальшого розви-

тку системи обліку непрацюючих кредитів слід від-

значити, що узгодження вітчизняної методології 

обліку непрацюючих кредитів зі стандартами Євро-

союзу має бути продовжене, і ключовим етапом в 

цьому контексті є перехід вітчизняних банків на єв-

ропейські стандарти звітності IFRS 9. Водночас, 

суттєвим кроком, що полегшуватиме перехіл вітчи-

зняних банків на ці стандарти, вже є впровадження 

Постанови Національного банку України №351 (де 

суттєво гармонізовано статистику NPE/NPL з євро-

пейською практикою). 

Визначення частки непрацюючих кредитів ба-

нку відіграє важливу роль у функціонуванні фінан-

сової системи розвинутих країн світу. Основною 

метою даного процесу є зменшення асиметрії інфо-

рмації між кредиторами та позичальниками [34]. 

При цьому зміна частки непрацюючих кредитів в 

бік її зниження може впливати на зниження варто-

сті позикового капіталу, і навпаки – зростання час-

тки непрацюючих кредитів та їх обсягів є підста-

вою для перегляду вартості кредиту, на який банк 

розраховує.  

Зважаючи на те, що частка непрацюючих кре-

дитів банку є відображенням, як було зазначено 

вище, рівня кредитного [35], доцільно при дослі-

дженні проблематики врахування кредитного ри-

зику в процесі ціноутворення на основі частки не-

працюючих кредитів конкретного банку чітко іден-

тифікувати його джерела-фактори (предмети, 

явища, процеси).  

В цьому сенсі саме показник частки непрацю-

ючих кредитів банку може бути інструментом для 

встановлення додаткової плати за відповідний кре-

дитний ризик, яка має враховуватись при визна-

ченні вартості кредитів. Це можливо передусім за-

вдяки тому, що фактори кредитного ризику в знач-

ній мірі збігається з факторами, які оцінюються в 

процесі віднесення кредитів до непрацюючих за 

прийнятою процедурою. А саме, вивчається здат-

ність позичальника в довгостроковій перспективі 

ефективно сплачувати борги та, при віднесенні кон-
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кретного кредиту до непрацюючих, віднесення по-

зичальника, що його отримав до спекулятивної 

групи позичальників, що мають рейтинг з більшим 

ризиком, які в довшій перспективі можуть мати не-

певні перспективи щодо доходів, погану якість ак-

тивів, а також ризик збитковості та неплатоспромо-

жності. Або до групи складних кредитів, що харак-

теризує позичальників як таких,у яких виявлено 

однозначні ознаки існуючих проблем з обслугову-

вання заборгованості, або зафіксовано ситуацію, 

що визначається як випадок невиконання зобов'я-

зань за кредитами, так званого дефолту. 

Ідентифікація непрацюючого довгострокового 

банківського кредиту, аналіз потенціалу зміни кре-

дитного ризику при можливій зміні позицій позича-

льника є важливими чинниками обмеження креди-

тного ризику банку. Одним з найбільш дієвих ін-

струментів, що використовується кредитором для 

компенсації потенційної зміни рівня ризиків відно-

сно позичальника, є коригування вартості залуче-

ного капіталу (ціна банківських кредитів, відсот-

кова ставок за новими випусками облігацій тощо).  

Ґрунтуючись на результатах аналізу поточного 

стану, наявних здобутків та тенденцій у зміні сис-

теми обліку непрацюючих довгострокових креди-

тів банку в Україні, доцільно рекомендувати насту-

пні напрямки удосконалення вказаної системи (рис. 

2): 

 
Рис. 2. Напрямки удосконалення методології та практики обліку непрацюючих довгострокових банківсь-

ких кредитів в Україні 

 

Специфіка формування та управління ефекти-

вної системи довгострокового кредитування банку 

визначається вибором певних елементів цієї сис-

теми (підходів, методів, функцій, факторів), а та-

кож їх комбінацією, які, комплексно взаємодіючи, 

сприяють, з одного боку – реалізації цілей креди-

тора з отримання вигід від кредитної діяльності, мі-

німізації та належної компенсації ризиків такої дія-

льності, з іншого – втіленню цілей позичальника з 

отримання довгострокових кредитних ресурсів для 

розвитку діяльності за прийнятною відсотковою 

ставкою. 

В умовах існування економічних суперечнос-

тей та проблем, що характеризують українську ба-

нківську систему як неефективну порівняно з сис-

темами країн з розвиненої економіки, однією з умов 

підвищенняїї ефективності та розвитку має стати 

оптимізація процесу використання наявної ресурс-

ної бази банків як на рівні банківської системи кра-

їни, так і на рівні конкретних банків. І якщо на рівні 

країни за останні роки відбуваються певні зру-

шення, ініційовані Національним банком України 

та урядом країни, які мають на меті сприяння фор-

муванню конкурентного середовища в банківській 

сфері, формованої ефективними, стабільними та 

прозорими банками, а саме: зменшення кількості 

банків (виведення з ринку неплатоспроможних та 

Ключові напрямки удосконалення методології та практики обліку непрацюючих 

довгосторокових кредитів банків в Україні 
 

Переорієнтаціяменеджменту банків до організації обліку непрацюючих довго-

строкових кредитів відповідно до нових умов ринку і перехід на принципи та 

методи обліку, які орієнтують на збільшення обсягів кредитування в умовах 

зменшення відсоткових ставок і зменшення кредитного ризику 
 

Удосконалення механізмів управління кредитними ризиками, важливою інфор-

маційною складовою яких мають стати дані стосовно обсягів непрацюючих дов-

гострокових кредитів банку, їх частки в загальній сумі кредитів та динаміки її 

зміни, в кінцевому підсумку – запровадження ефективних систем оцінки креди-

тних ризиків та підвищення ефективності кредитної діяльності шляхом оптимі-

зації обліково-контрольно-аналітичної діяльності банку 
 

Поширення практики врахування в процесі визначення ціни кредиту для конк-

ретного позичальника його кредитної історії. Для цього – запровадження сис-

теми обміну внутрішньобанківською та міжбанківською інформацією стосовно 

фактів неплатоспроможності та повʼязаності конкретних позичальників з непра-

цюючими банківськими кредитами. Це сприятиме: поліпшенню обґрунтування 

видачі кредитів, формуванню чітких та структурованих вимог до забезпечення 

надання кредитів за конкретними рівнями ставок; виявити найбільш ризикових 

позичальників і сформувати додаткові вимоги до роботи з ними; більш обʼєкти-

внооцінити можливі втрати для кредиторів, пов'язані з неповерненням кредитів, 

і, як наслідок – забезпечити мінімізацію обсягів непрацюючих довгострокових 

кредитів банку 
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орієнтованих на забезпечення олігархічних інтере-

сів), посилення вимог до якості їх капіталу та акти-

вів. На рівні конкретного банку за цих умов мають 

вживатись дієві заходи щодо забезпечення зрос-

тання ресурсної бази банків, розширення асортиме-

нту банківських продуктів, насамперед у сфері дов-

гострокового кредитування, що має стати способом 

отримання стабільних прибутків банку та джере-

лом інвестування розвитку економічних суб’єктів 

країни. 

Висновки. Означена проблема висвітлена в 

даній статті, визначено проблеми та перспективи 

удосконалення системи обліку довгострокових кре-

дитів банку, водночас, дискусійним є питання сто-

совно того, хто саме має стати ключовим ініціато-

ром змін у даній системі обліку. З одного боку вони 

ініціюються НБУ відповідно до євроінтеграцій-

нихустремлінь країни та практики перейняття дос-

віду розвинених країн. З іншого – саме керівництво 

та власники банків мають бути зацікавленими в 

адекватній оцінці структурі власних активів та па-

сивів. За цих обставин, отримуючи певні інструкції 

щодо обліку (зокрема, наприклад, у реформаторсь-

кій Постанові НБУ №351), банк отримує обліковий 

інструмент, за його допомогою обчислює значення 

величини та частки непрацюючих кредитів (яке ви-

користовується в системі фінансової звітності та 

надається НБУ), і надалі має сформувати певний 

управлінський інструмент реагування на те чи інше 

значення, певні зміни у рівні та частці непрацюю-

чих кредитів. Це дозволить банкові сформувати 

власну цінову політику, цінову стратегію стосовно 

довгострокового кредитування та роботи з позича-

льниками, скоригувати ресурсну базу та сформу-

вати заходи щодо мінімізації кредитних ризиків. 

В цьому контексті саме управлінський, мікро-

економічний аспект автори статті вважають прин-

ципово важливим, з огляду на те, що сам факт вста-

новлення величини чи частки непрацюючих акти-

вів банку ще не є способом забезпечення успіху 

банку, але інструкції, моделі, способи, інструменти, 

варіанти дій як реакція на зміни у величині та стру-

ктурі непрацюючих кредитів банків визначають 

можливості розвитку довгострокового кредиту-

вання банків. 

Значною мірою вказаний, управлінський ас-

пект проблеми, тісно пов’язаний також з проблема-

тикою аналізу та контролю, визначає перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку, проте ос-

новою вказаних, перспективних досліджень має 

стати якісна, стандартизована, заснована на прогре-

сивному міжнародному досвіді, систем обліку не-

працюючих довгострокових кредитів банку. 

В даній статті актуалізовано проблематику ор-

ганізаціїоб’єктивного обліку непрацюючих довго-

строкових кредитів банків в Україні, з урахуванням 

поточних проблем економіки, банківської системи 

країни, тенденцій у розвитку методичного забезпе-

ченняданого процесу. В ході дослідження проана-

лізовано стан та зміни у системі обліку непрацюю-

чих кредитів банків України.  

Виявлено, що за поточних умов актуальним є 

використання європейського досвіду в даній сфері, 

визначено, що значною мірою даний досвід вже пе-

реймається, що ініційовано Національним банком 

України (Постанова №351).  

Проаналізовано результати обліку непрацюю-

чих кредитів банку, отримані за використання оно-

вленої облікової методології. Визначено значну ча-

стку непрацюючих кредитів, особливо у державних 

банках країни (за рахунок включення до державних 

націоналізованого в кінці 2016 року КБ «Приват-

банк», який мав і має дотепер дуже суттєві про-

блеми з погашенням проблемної заборгованості та 

якістю кредитного портфелю, що й стало значною 

мірою причиною його націоналізації).  

Запропоновано схему врахування в процесі ви-

значення ціни кредиту зміни частки непрацюючих 

кредитів банку. Ґрунтуючись на результатах ана-

лізу поточного стану, наявних здобутків та тенден-

цій у зміні системи обліку непрацюючих довго-

строкових кредитів банку в Україні, рекомендовано 

напрямки удосконалення вказаної системи, шо в за-

гальному орієнтують менеджмент банку на три 

сфери: організацію ефективного обліку за обґрун-

тованими та прогресивними методами (значною мі-

рою запозиченими з кращої європейської прак-

тики); організацію ефективного управління кредит-

ними ризиками на основі інформації щодо 

величини, частки та динаміки непрацюючих довго-

строкових кредитів банків; організацію інформа-

ційного обміну та якісної роботи з позичальниками 

з метою мінімізації можливості включення до кре-

дитного портфелю позик для позичальників з нега-

тивною кредитною історією. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрен электронный документооборот в таможенных органах как эффективный 

инструмент снижения коррупционных проявлений. Определено осуществление концепции формирования 

электронных таможен в России. Выявлены главные нормативные правовые акты, которые регламенти-

руют функционирование электронных таможен в нашей стране. Проведен анализ этапов формирования 

электронных таможен, а также исследована схема взаимосвязи центров электронного декларирования и 

таможен фактического контроля. 

Abstract 

This article considers electronic document management in customs authorities as an effective tool for reduc-

ing corruption. The implementation of the concept of formation of electronic customs in Russia is defined. The 

main normative legal acts that regulate the functioning of electronic customs in our country have been identified. 

The analysis of stages of formation of electronic customs is carried out, and also the scheme of interrelation of 

centers of electronic Declaration and customs of actual control is investigated. 

Ключевые слова: электронная таможня, центр электронного декларирования, электронный докумен-

тооборот, коррупция, внешнеэкономическая деятельность. 

Keywords: electronic customs, electronic declaration center, electronic document management, corruption, 

foreign economic activity. 

 

Переход на электронное декларирование в 

нашей стране начался ещё в 2002 году, когда была 

подана первая электронная декларация с примене-

нием технологии ЭД-1 – при помощи прямого под-

ключения по выделенному каналу связи. А в 2008 

году уже использовалась технология ЭД-2, пере-

дача реализовывалась через Интернет [3]. При пе-

реходе на электронное декларирование у Федераль-

ной таможенной службы появилась необходимость 

в формировании новейшего института в структуре 

таможенной системы, который принято называть 

центрами электронного декларирования и элек-

тронными таможнями [2]. 

Одной из основных задач, решаемых посред-

ством введения электронного документооборота, 

является достижение прозрачности переговоров и 

сделок для того, чтобы сформировать существен-

ную преграду всем коррупционным возможностям. 

Коррупционные риски в таможенной деятельности 

— это по-прежнему одна из ключевых задач, реше-

ние которых выполнено не в полном объеме. 

Именно поэтому следует рассмотреть важнейший 

информационный ресурс – центры электронного 

декларирования [9]. 

Положение дел в таможенной области выяв-

лено двумя основными «игроками»: таможня и 

участник внешнеэкономической деятельности. В 

связи с этим, технологии электронного документо-

оборота — это основа их взаимосвязи этих компо-

нентов. Совершенствование центров электронного 

декларирования принято начинать с внедрения тех-

нологий удалённого выпуска.  

Центры электронного декларирования суще-

ствуют по всей территории нашей страны. Они кон-

центрируют в себе главный декларационный мас-

сив, существенно уменьшают сроки выпуска про-

дукции, повышают качество таможенных 

операций.  

Суть коррупционных рисков в таможенном 

деле состоит в определенном содействии долж-

ностных лиц при оформлении деклараций, «закры-

тие глаз» на стоимость, вес, страну происхождения 
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продукции и на многие иные моменты. Соответ-

ственно, целесообразно свести к нулю личный кон-

такт участника внешнеэкономической деятельно-

сти с таможенником – оформителем [6].  

Для осуществления данной задачи следует 

сформировать главный центр электронного декла-

рирования, который будет иметь единственный 

электронный адрес. Ныне имеющиеся центры элек-

тронного декларирования должны существовать в 

качестве филиалов данного основного центра элек-

тронного декларирования. При деятельности дан-

ных филиалов необходимо учитывать часовые по-

яса, компетенцию таможенных постов. Итог дан-

ных модернизаций — это то, что участник 

внешнеэкономической деятельности, подавая тамо-

женную декларацию в электронном виде, не будет 

знать, в каком таможенном органе ее оформят и кто 

из должностных лиц таможни это реализует.  

Параллельно с этим увеличится число участ-

ников внешнеэкономической деятельности, отно-

сящиеся к области с наименьшим уровнем риска, а 

это может привести к уменьшению административ-

ной нагрузки на предпринимательство. 

Итак, основной момент в предотвращении кор-

рупционных рисков — это реализация структурных 

преобразований в ФТС, которые заключаются в 

разрыве личной взаимосвязи между должностными 

лицами, которые занимаются оформлением декла-

рации, и участниками внешнеэкономической дея-

тельности, которые подают данную декларацию. 

Сведения о продукции будут отправляться в общий 

центр декларирования с одним адресом, без при-

вязки к определенному таможенному органу, таким 

образом, увеличится профилактический эффект в 

борьбе с коррупцией [1]. 

В 2018 году Таможенным кодексом Евразий-

ского экономического союза закрепляется элек-

тронное декларирование в качестве главного спо-

соба подачи деклараций. Основная задача форми-

рования центров электронного декларирования и 

электронных таможен — это снижение коррупци-

онного фактора и уменьшения сроков выпуска про-

дукции, что представляет собой безусловный поло-

жительный момент для внешнеэкономической дея-

тельности, в связи с уменьшением временных и 

материальных затрат [8]. 

Основная нормативная правовая документа-

ция, которая регулирует функционирование элек-

тронных таможен – это Письмо ФТС России от 25 

декабря 2017 г. N 01-11/73654 «Об электронных та-

можнях» и проект Приказа Федеральной таможен-

ной службы «Об утверждении Общего положения 

о таможне (электронной таможне)». 

Согласно данной документации, электронная 

таможня является специализированным таможен-

ным органом, который входит в общую федераль-

ную централизованную систему таможенных орга-

нов и обеспечивает осуществление задач и функций 

ФТС РФ, в том числе связанных с таможенными 

операциями при декларировании продукции в элек-

тронной форме и выполнением функций органа ва-

лютного контроля, в субъекте функционирования 

электронной таможни в рамках полномочий, кото-

рые определенны этим Приказом. 

Региональная электронная таможня (РЭТ) яв-

ляется специализированным таможенным органом, 

компетенция которого ограничивается только со-

вершением таможенных операций в электронном 

виде. 

В соответствии с Комплексной программой со-

вершенствования ФТС России до 2020 года созда-

ется 16 электронных таможен – половина создается 

в зоне функционирования каждого РТУ, еще две со-

здаются на основе Московской и Калининградской 

региональных таможен, три на основе Центральной 

акцизной, Центральной энергетической и таможен 

московского авиаузла, а также три портовых та-

можни во Владивостоке, Новороссийске, Санкт-

Петербурге [10]. 

Процесс формирования электронных таможен 

и ЦЭД был детализирован следующие этапы: 

– 2018 год: формирование электронных тамо-

жен в Приволжском, Уральском и Северо-Кавказ-

ском таможенных управлениях, а также концентра-

ция декларационного массива в ЦЭД Владивосток-

ской, Московской областной и Калининградской 

региональных таможнях; 

– 2019 год: формирование электронной та-

можни в Сибирском таможенном управлении, за-

пуск Авиационной электронной таможни и центров 

электронного декларирования Центральной акциз-

ной, Центральной энергетической и Новороссий-

ской таможен, концентрация декларирования това-

ров в ЦЭД Балтийской таможни; 

– 2020 год: формирование электронных тамо-

жен в Центральном, Дальневосточном, Северо-За-

падном и Южном таможенных управлениях. 

Кроме этого, центры электронного деклариро-

вания и электронные таможни размещаются на пло-

щадях, которые находятся в собственности страны, 

что позволит обеспечить равноудаленность мест 

декларирования от участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, владельцев мест временного 

хранения и прочих лиц. 

В Письме ФТС России от 25 декабря 2017 г. 

№01-11/73654 «Об электронных таможнях» ука-

зана схема взаимосвязи РТУ, РЭТ и ЦЭД, представ-

ленная на рисунке 1. 



40 Slovak international scientific journal # 40, (2020) 

 
Рисунок 1. Схема взаимосвязи РЭТ, РТУ и ЦЭД [5, c.98] 

 

Декларирование с использованием электрон-

ных таможен и центров электронного декларирова-

ния заключается в разделении реального и доку-

ментарного контроля. Эта система декларирования 

представлена нижеуказанным образом: после полу-

чения центром электронного декларирования элек-

тронной декларации и пакета документации ин-

спектор центра электронного декларирования дол-

жен отправить запрос во внешний таможенный 

орган.  

Инспектор внешнего таможенного органа на 

протяжении 30 минут совершает проверку наличия 

продукции на складе временного хранения или в 

зоне таможенного контроля и на протяжении 10 ми-

нут должен отправить ответ в центр электронного 

декларирования [4]. 

При наличии продукции на складе временного 

хранения или в зоне таможенного контроля инспек-

тор центра электронного декларирования должен 

зарегистрировать таможенную декларацию, а 

также сопоставить информацию, которая указана в 

таможенной декларации, информации, указанной в 

товаросопроводительной документации. После 

этого продукция с низким уровнем риска, при су-

ществовании обеспечения уплаты таможенных по-

шлин, выпускается в свободное обращение. Но 

если сработают риски, должностное лицо таможен-

ного поста фактического контроля реализует тамо-

женный контроль, с использованием форм тамо-

женного контроля, которые предусмотрены Систе-

мой управления рисками [7]. Итак, на таможни 

фактического контроля возложено совершение 

всех операций, требующих непосредственного кон-

такта с продукцией, транспортными средствами 

или работы с документацией на бумажных носите-

лях. 

За время начала осуществления концепции 

электронных таможен в 2019 году достигаются ни-

жеуказанные показатели Комплексной программы 

совершенствования ФТС России на период до 2020 

года: 

– удельный вес электронных деклараций на 

продукцию, которые зарегистрированы в центрах 

электронного декларирования, стал равен 22,6% 

(ожидаемая величина – 20%); 

– удельный вес центров электронного деклари-

рования, которые размещены на площадях, распо-

ложенных в государственной собственности, от их 

общего числа, равен 86% (ожидаемая величина – 

80%); 

– удельный вес автоматически зарегистриро-

ванных электронных деклараций на экспортируе-

мую продукцию равен 54,8% и на импортируемую 

продукцию – 11,2% (ожидаемые величины – 50% и 

10%, соответственно); 

– удельный вес автоматически выпущенных 

электронных деклараций, которые поданы участни-

ками внешнеэкономической деятельности незначи-

тельного уровня риска, на экспортируемую продук-

цию равен 28,2% и на импортируемую продукцию 

– 7,3% (ожидаемые величины – 25% и 5%, соответ-

ственно) [5]. 

Перспективные направления в совершенство-

вании системы электронных таможен — это не-

сколько видов диспетчеризации. К примеру, по 

виду продукции (акцизная, энергоносители) и 

транспорта на границе (авиационный, морской). 

Относительно второго случая, это будет означать, 

что прибывающая на судах продукция оформляется 

в морской таможне, к примеру, в Балтийской. На 

данный момент он проследует через нее транзитом 

в ту же Московскую региональную таможню.  

Третий вид диспетчеризации – по месту глав-

ного вида функционирования участника внешне-

экономической деятельности. Таможни и посты 

фактического контроля размещаются в районе пе-

ревалки и концентрации логистической обработки 

внешнеторговой продукции. ФТС РФ утверждает, 

что с помощью этого можно создать фактическую 

схему работы, выявить понятные объемы деклари-

рования в определенных местах. 

В будущем ожидается проведение диспетчери-

зации по общему лицевому счету. Это значит, что 

участник внешнеэкономической деятельности бу-

дет перечислять средства централизованно в ФТС 
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РФ, а подать декларацию сможет в любой таможен-

ный орган.  

Для повышения профилактического эффекта 

от деятельности таможенных органов, была сфор-

мирована комиссия, контролирующая коррупцион-

ные проявления на уровне РТУ и центрального ап-

парата. Задача данной комиссии заключается в объ-

единении усилий администрации, управления по 

противодействию коррупции, правоохранитель-

ного блока с целью успешного противодействия 

этому преступлению [7]. 

Основной момент представляет собой возник-

новение информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, в связи с тем, что это принято 

прямо связывать с будущим совершенствованием 

ФТС, таможенных процедур, ускорением таможен-

ных операций, и с противодействием коррупцион-

ных явлений. Данные технологии являются осо-

бенно актуальными, так как таможенное дело РФ 

взяло 100% курс электронного оформления необхо-

димой документации. В Единой автоматизирован-

ной информационной системе (ЕАИС) отечествен-

ной таможни сегодня сформировано 85 программ-

ных продуктов, реализованных в 65 

информационных системах.  

Один из данных информационных ресурсов — 

это «Личный кабинет участника внешнеэкономиче-

ской деятельности», который необходим для персо-

нифицированной информационной взаимосвязи 

участника внешнеэкономической деятельности с 

таможенными органами, то есть совершения диа-

лога при создании декларации в режиме онлайн 

консультации.  

На рассматриваемом этапе система таможен-

ного декларирования расположена в процессе ин-

новационного совершенствования, что будет спо-

собствовать уменьшению затрат и ускорению всех 

таможенных операций для участников внешнеэко-

номической деятельности. Электронные таможни 

формируют прогрессивные стандарты для деятель-

ности таможенных органов.  

Также необходимо заметить, что таможенные 

органы проводят деятельность по почти полному 

переходу в цифровое пространство, постепенно 

проводя автоматизацию всех процессов соверше-

ния таможенных операций. Вместе с тем, соверше-

ние этой деятельности в некоторых случаях прямо 

зависит от готовности прочих органов перейти на 

электронную форму взаимодействия. 
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Анотація 

У статті проведено дослідження думок науковців з питань виробництва та реалізації органічної про-

дукції. Досліджено перспективи розвитку ринку органічної продукції, та розкрито різні погляди вчених 

щодо особливості формування цінової політики органічної продукції. Розкрито основні напрямки експо-

рту української органіки на європейський ринок, та розглянуто структуру потенційного ринку органічної 

продукції в Україні. Досліджено основні галузі органічного виробництва в Україні. Представлено особли-

вості її сертифікації та визначено пріоритетні напрямки стратегії розвитку аграрного сектора економіки в 

сфері органічного виробництва. Розкрито фактори впливу на формування ціни на органічну продукцію та 

обґрунтовано їх конкурентоспроможність на вітчизняному ринку. Розглянуто сучасний стан та перспек-

тиви розвитку ринку органічної продукції в Україні. Підтверджено необхідність розробки державних про-

грам щодо компенсації витрат на виробництво органічної продукції для підтримки та стимулювання віт-

чизняних виробників. 

 

Abstract 

The article examines the opinions of scientists on the production and sale of organic products. Prospects for 

the development of the organic market have been investigated, and different views of scientists on the peculiarities 

of pricing policy of organic produce have been considered. The main directions of Ukrainian organic export to the 

European market are revealed, and the structure of the potential market for organic produce in Ukraine is consid-

ered. The main branches of organic production in Ukraine are investigated. The features of its certification are 

presented and priority directions of the strategy of development of the agricultural sector of the economy in the 

sphere of organic production are defined. The factors of influence on the pricing of organic products are revealed 

and their competitiveness in the domestic market is substantiated. The current state and prospects of development 

of the organic produce market in Ukraine are considered. The necessity of development of state programs for 

compensation of the organic production costs for the support and stimulation of domestic producers was con-

firmed. 

Ключові слова: органічна продукція, органічне виробництво, ринок органічної продукції, сертифіка-

ція органічної продукції. 

Keywords: organic products, organic production, organic market, certification of organic production. 

 

Постановка проблеми. Дослідження науков-

ців виявили стрімке зниження екологічної якості 

продукції рослинництва та тваринництва, що в 

свою чергу, обумовило збільшення інтересу спожи-

вачів до екологічно чистої та безпечної продукції.  

На сучасному етапі розвитку аграрного сек-

тору спостерігається тенденція до зростання по-

питу на органічну продукцію. В Україні та світі ак-

тивно розвивається галузь органічного сільського 

господарства, а питання еколого-економічних пер-

спектив його розвитку є досить актуальним для ві-

тчизняних та зарубіжних вчених. Проте, попри 

вживання державою та суб’єктами господарювання 

певних заходів, органічне сільське господарство та 

ринок органічної сільськогосподарської продукції 

досі залишаються недостатньо розвинутими. 

Існуюча система потребує наукового обґрун-

тування еколого-економічних механізмів розвитку 

виробництва органічної сільськогосподарської про-

дукції та дослідження конкретних показників, що 

відображають вплив різних факторів на цей процес.  

Актуальним є дослідження економічних і еко-

логічних аспектів органічного виробництва для фо-

рмування ефективної стратегії його розвитку в Ук-

раїні, спрямованої на виробництво екологічно без-

печної продукції та підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Аналіз останніх публікацій. Економічний ро-

звиток України вимагає підвищення продовольчої 

безпеки держави та забезпечення населення висо-

коякісними та екологічно безпечними продуктами 

харчування.  

Саме таку безпеку гарантує органічна продук-

ція, виробництво якої, на сьогоднішній день, є од-
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ним із пріоритетних напрямків розвитку вітчизня-

ного сільського господарства. Мартинюк М.П. вва-

жає, що органічне виробництво є одним із перспек-

тивних напрямів розвитку агропродовольчого сек-

тору України, та відзначає позитивну динаміку 

збільшення площ сільськогосподарських угідь, за-

йнятих під виробництвом екологічно якісної проду-

кції. Зазначає, що широке впровадження технологій 

органічного агрогосподарювання сприятиме ство-

ренню робочих місць у сільській місцевості, відк-

риває нові перспективи розвитку для малих і сере-

дніх форм господарювання, забезпечуватиме наро-

щування експортного потенціалу органічної 

продукції, світовий попит, на яку щорічно зростає, 

та виходу українських товаровиробників на нові 

ринки збуту [5].  

Шкуратов О.І. наголошує, що для розвитку ри-

нку органічної продукції необхідно удосконалити 

нормативні документи із стандартизації органіч-

ного землеробства, розглянути вимоги щодо на-

дання послуг, передбачених веденням органічного 

землеробства та удосконалити технологічні про-

цеси її виробництва [10]. Гуцаленко О.О. зауважує, 

що можна виокремити кілька видів ціноутворення, 

які залежать від структури ринку, умов продажу то-

вару, його якості, виду, новизни, місця розташу-

вання тощо, та поєднує їх у три групи: витратні, ри-

нкові, економетричні або порівняльні [1]. 

Подолянчук О.А. досліджує проблеми обліко-

вого забезпечення процесу виробництва органічної 

продукції. Автор зазначає, що станом на сьогодні 

відсутні будь які напрацювання методичного та но-

рмативного забезпечення облікового процесу [7]. 

Кільніцька О.С. виокремлює основні фактори та 

особливості ціноутворення на органічну продукцію 

в Україні [2]. 

Формулювання цілей статті. Метою науко-

вої публікації є дослідження перспектив розвитку 

та особливостей формування ринку органічної про-

дукції в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Вітчизняне сільське господарство є визначальною 

галуззю у забезпечені населення харчовими проду-

ктами, тому питання екологічної безпечності мають 

першочергове значення. Основною державною 

цільовою програмою українського агророзвитку 

визначено стратегічний напрям формування агрое-

кологічного іміджу України. В межах цього 

напряму, передбачено сприяння ціноутворенню, з 

урахуванням екологічності продукції.  

Значний науково-практичний інтерес щодо ці-

ноутворення на еко-продукцію обумовлено тим, що 

органічне виробництво розвивається в Україні ша-

леними темпами, за останні п’ять років приріст 

склав 90 % [2]. 

Багатогалузевість національного господарс-

тва, різноманітність сфер економічної діяльності, 

територіальні та регіональні особливості України, 

сезонні зміни накладають свій відбиток на види, со-

рти, типи, асортимент органічної продукції, рівень 

та динаміку її цін. 

Варто зазначити, що більшість виробленої ор-

ганічної продукції в Україні орієнтована на екс-

порт, у той час, як внутрішній ринок без належної 

підтримки держави розвивається повільно. Саме 

ринок ЄС разом зі Швейцарією є важливим для Ук-

раїни в торгівлі органічною продукцією і займає бі-

льше 80% у частці органічного експорту. Гео-

графічно це найближчий до нас “платоспроможний 

сусід”, що постійно розвивається. 

Україна сьогодні посідає 4 - те місці в ТОП-5 

постачальників органічної продукції до ЄС. Показ-

ники експорту української органіки на ринок ЄС 

станом на березень 2019 року представлено на рис. 

1. 

 
Рис. 1. Експорт української органіки на ринок ЄС станом на березень 2019 року 

Джерело: сформовано автором за [ 6 ] 
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За дослідженням Федерації органічного руху 

України, внутрішній споживчий ринок органічних 

продуктів в Україні з кожним роком почав стрімко 

розвиватись. Не зважаючи на істотне пожвавлення 

ринку, є невикористані можливості його дальшого 

розвитку.  

На теперішній час ціна на органічні продукти 

суттєво завищена. Якщо за кордоном націнка в се-

редньому становить 20–30 %, то в Україні її вели-

чина може сягати 300 %. 

Структуру потенційного ринку органічної про-

дукції представлено графічно на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура потенційного ринку органічної продукції в Україні 

Джерело: сформовано за [3, 129] 

 

Вважаємо доречним уточнити основні фак-

тори та особливості ціноутворення на органічну 

продукцію в сучасних ринкових умовах.  

Закон України “Про основні принципи та ви-

моги до органічного виробництва, обігу та марку-

вання органічної продукції” визначає систему кон-

тролю за процесом виробництва та виробниками у 

відповідності до практики країн ЄС; адаптує внут-

рішню систему контролю якості органічної проду-

кції до європейських стандартів; узгоджує україн-

ське законодавство з європейським.  

Відповідно до законодавства “органічна про-

дукція – це продукти тваринного та рослинного по-

ходження, сільськогосподарська продукція, хар-

чові продукти (у тому числі необроблені) та корми, 

отримані в результаті органічного виробництва” 

[9]. 

Органічне виробництво – це діяльність опера-

торів ринку органічної продукції, пов’язана з виро-

бництвом та реалізацією органічної продукції від-

повідно до законодавства у сфері органічного виро-

бництва, обігу та маркування органічної продукції. 

Стаття 13 Закону України “Про основні прин-

ципи та вимоги до органічного виробництва, обігу 

та маркування органічної продукції” розмежовує 

основні галузі органічного виробництва, які пред-

ставлено на рис. 3. 
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Рис 3. Основні галузі органічного виробництва в Україні 

Джерело: сформовано за [9] 

 

Значна галузева розгалуженість та специфіка 

діяльності кожної з вищезгаданих сфер економічної 

діяльності накладає свій відбиток на процес ціноу-

творення та формування цін органічної продукції. 

Зазвичай цінові надбавки на органічну проду-

кцію відрізняються не тільки залежно від виду про-

довольчих товарів, але й місця, каналу та терміну 

реалізації і коливаються від 10 до 400 %. Позиціо-

нуючи органічну продукцію як основну незамінну 

складову здорового способу життя, логічним стало 

обрання цінової стратегії максимізації прибутку, 

що передбачає застосування максимально високих 

цін. При цьому в залежності від встановлених цілей 

цінова політика набуває своїх специфічних рис.  

Маркетологи розрізняють 4 групи споживачів 

за рівнем доходів [2]: 

- економ класу; 

- стандартні; 

- преміу; 

- VIP-персони. 

Варто зазначити, що позиціювання товару як 

органічна продукція – це насамперед продукт пре-

міум-класу та VIP-клієнтів, асортимент якої пред-

ставляє сегмент найбільш платоспроможних поку-

пців. Водночас представники економ класу і “стан-

дартні” споживачі також можуть бути 

потенційними покупцями дорогої органічної про-

дукції, особливо якщо це пов’язано з незадовільним 

станом їх здоров’я, в результаті алергій, токсичних 

реакцій та інших негативних факторів. Водночас з 

точки зору споживачів ключовим обмежуючим 

фактором щодо придбання органічних продоволь-

чих товарів є висока ціна [2].  

Органічна продукція належить до групи то-

варів “розкошу”, а не соціально значущих, де пред-

ставлені, насамперед, продовольчі товари для 

відновлення фізіологічних, професійних, інтелек-

туальних та інших здібностей людини.  

Тому, якщо традиційна сільськогосподарська 

продукція та продовольчі товари належать до 

нееластичних, то органічна продукція є еластич-

ною, тобто при зміні ціни інтенсивно реагує на об-

сяги її реалізації. Висока собівартість витрат виро-

бництва та сертифікації продукції – це основна при-

чина для високих цін на органічні продукти. Вона 

обумовлена високою трудомісткістю на одиницю 

продукції та модернізацією виробництва. При ви-

робництві екотоварів природним способом обсяги 

виробництва значно менші, ніж при інтенсивних 

сучасних промислових технологіях, тому тут не 

можна використати ефект економії від масштабів.  

Окремою складовою витрат є процедура сер-

тифікації. Ураховуючи ту обставину, що понад 50 

% від загального обсягу органічної продукції в Ук-

раїні експортується до країн ЄС, вітчизняні вироб-

ники, у своїй переважній більшості, сертифікуючи 

продукцію дотримуються вимог європейського за-

конодавства, зокрема керуються Постановою Ради 

ЄС “Про органічне виробництво та маркування ор-

ганічної продукції” [4].  

Найбільшою популярністю серед сертифіка-

ційних органів в Україні користується Органік Ста-

ндарт (68 %), це перший український сертифікова-

ний орган, що здійснює інспекцію та сертифікацію 

органічного виробництва. За даними “Органік ста-

ндарт” – вартість сертифікації може варіюватися 

від 2,4 до 25 тис. грн. залежно від обсягів виробни-

цтва та виду продукції. Маючи тісний зв’язок із 

ІМО16 (Швейцарія), Органік Стандарт створює до-

даткові можливості для українських виробників ор-

ганічної продукції на зовнішньому ринку В ідеалі 

Органічне рослинництво (у тому числі насінництво) та розсадництво 

Органічне тваринництво (у тому числі птахівництво, бджільництво) 

Органічне грибівництво (у тому числі вирощування органічних дріжджів); 

Виробництво органічних морських водоростей 

Заготівля органічних об’єктів рослинного світу 

Органічна аквакультура 

Виробництво органічних харчових продуктів  

(у тому числі органічне виноробство) 

Виробництво органічних кормів 

Основні галузі органічного виробництва в Україні 
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органічне виробництво має бути сертифіковано від-

повідно до європейських, американських та японсь-

ких стандартів [2]. 

Еко-продукція виробляється у результаті орга-

нічного (сертифікованого) виробництва. Звідси слі-

дує, що органічне виробництво спрямоване на імп-

лементацію нових правил та методів у сфері без-

печності та якості харчових продуктів. Найбільш 

розповсюджені органи сертифікації органічного 

виробництва представлено на рис. 4. 

 
Рис.4. Питома вага надання сертифікаційних послуг найбільш розповсюдженими  

сертифікаційними органами в Україні 

Джерело: сформовано за [3, 134] 

 

Органічне виробництво передбачає певні 

етапи переходу від звичайного виробництва до ви-

робничих процесів, які спрямовані на підтримку 

оптимального стану економіки на соціальному, 

екологічному та економічному рівнях. За офіцій-

ною статистикою Україна посідає 11 місце серед 

Європейських країн за обсягом земельного банку, 

сертифікованого відповідно до органічних вимог 

виробництва [4]. 

Основні фактори, які впливають на форму-

вання ціни на органічну продукцію відображені на 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Фактори впливу на формування ціни органічної продукції 

Джерело: сформовано за [4, с.101] 

 

Аналізуючи товаропросування на ринку орга-

нічної продукції, встановлено, що найбільший рі-

вень доданої вартості формується при її збережені, 

переробці, стандартизації, транспортуванні та оп-

товій торгівлі. В менших розмірах формується над-

бавка виробників сировини та реалізаторів кінцевої 

продукції. 

Висока вартість органічної сировини не збіль-

шує ціну готового до споживання продукту пропо-

рційно. Нині в Україні вартість біосировини орієн-

товно займає 25–30 % у складі роздрібної ціни. За 

даними Міністерства агарної політики та продо-

вольства України станом на червень 2019 року в 
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Україні зареєстровано більше 420 виробників ор-

ганічної продукції. Все це зумовлює слаборозвине-

ний ринок органічної продукції [2].  

Серед найбільших українських товаровироб-

ників представлені сертифіковані товарні групи ор-

ганічних круп, борошна, меду, соків, сиропів та ін-

ших видів. Проте частка органічної продукції на 

вітчизняному ринку сільськогосподарської про-

дукції та продовольчих товарів незначна. Крім того, 

більшість національних товаровиробників органіки 

орієнтовані на експорт у розвинені країни, де “роз-

кручено” бренд здорового способу життя і платос-

проможність споживачів є значно вищою, ніж 

українців.  

Наразі в Україні обмежена кількість спеціалі-

зованих магазинів, які реалізують органічну проду-

кцію, а оптові великі торговельні мережі тільки по-

чинають освоювати екологічно чисті та безпечні 

товари. Відомим торговельними закладами в цій 

сфері є магазини Natur Boutique, Delight, Glosssary, 

в оптовій торгівлі: Сільпо, Metro, Мегамаркет та 

ряд інтернет-магазинів. Роздрібна ціна органічної 

продукції формується на ринку відповідно до зако-

номірностей його функціонування. 

 Експерти відзначають, що при умові налаго-

дженої системи постачання та логістики, ціни орга-

нічної продукції не повинні бути дорожче, ніж на 

30-40 % від ціни традиційних (конвенціональних) 

товарів. На світовому ринку зростає мотивація до 

споживання органічних товарів за факторами здо-

рового харчування та збереження навколишнього 

середовища [2]. 

Висновки і пропозиції.  

Аналізуючи проведені дослідження, можна за-

значити, що обмежена платоспроможність насе-

лення України не дозволяє збільшити масовий по-

пит на органічну продукцію, оскільки вона нале-

жить до групи товарів “розкошу”. Органічна 

продукція – це насамперед продукт преміум-класу 

та для VIP-клієнтів. Базою для високих цін на ор-

ганічні продукти є висока їх собівартість, що обу-

мовлена високою трудомісткістю на одиницю про-

дукції та модернізацією виробництва.  

Аналізуючи товаропросування на ринку орга-

нічної продукції, встановлено, що при визначені 

роздрібних цін найбільша частка витрат форму-

ється не під час виробництва чи реалізації, а при 

зберіганні, переробці, стандартизації та транспор-

туванні.  

В умовах сьогодення, екологічної кризи та епі-

демії, доречним є розробка державних програм 

щодо компенсації витрат на виробництво органіч-

ної продукції товаровиробникам, здешевлення про-

цедури сертифікації органічного виробництва та 

встановлення межі максимальної надбавки на ціну 

на етапах товаропросування продукції органічного 

виробництва. 

Такі заходи з боку держави забезпечать не 

лише здешевлення органічної продукції, а й впли-

нуть на підвищення купівельної спроможності на-

селення. Це в свою чергу вплине на більш стрімкий 

розвиток органічного виробництва та покращення 

здоров’я населення.  
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Анотація 

Суб’єкти господарювання в процесі своєї діяльності здійснюють розрахунки у готівковій та безготів-

ковій формах. Однак сучасні умови ведення бізнесу впливають на появу нових платіжних інструментів та 

форм розрахунків. 

У статті проведено критичний аналіз наукових думок та нормативно-правове регулювання щодо об-

ліку грошових коштів. З’ясовано, що в наукових публікаціях є терміни, які використовуються як однакові 

поняття грошових коштів: фінансові активи, грошові активи, гроші тощо. Підтверджено помилковість іде-

нтифікації фінансових активів з грошима, об’єктивність віднесення грошових коштів до грошових активів 

при формуванні статей балансу та визначення їх найбільш ліквідними. Було уточнено, що нормативно-

правовий підхід до змісту грошових коштів визначає не їх економічну сутність, а характеризує їх складові. 

Такий підхід впливає на критичну оцінку науковцями стандартів бухгалтерського обліку та виклад влас-

ного бачення сутності даного об’єкта обліку та викликає проблеми в бухгалтерському обліку. 

Найбільш суперечливим питанням з точки зору регулювання, практичного використання та обліку є 

електронні гроші. Досліджено низку рекомендацій щодо сутності електронних грошей та їх обліку. Висло-

влено думку про те, що електронні гроші – це грошова одиниця, яка зберігається на електронному платі-

жному інструменті, що передбачає її миттєву передачу готівкою або здійснення комісійного переказу від-

повідно до законодавчо встановлених норм. Оцінивши облікову сутність досліджуваних понять на основі 

нормативно-правових документів та наукових позицій, виникає думка про те, що при визначенні поняття 

«гроші» необхідно визначити їх сутність, зміст та форми прояву. В результаті дослідження висловлено 

власне бачення сутності грошей як поняття в бухгалтерському обліку: гроші – це грошові знаки, що нале-

жать особі (фізичній чи юридичній) та використовуються для розрахунків у межах власності на них. 

Abstract 

Business entities in the course of their activities carry out settlements in cash and non-cash forms. However, 

current business conditions affect the emergence of new payment instruments and forms of settlement. 

The article deals with the critical analysis of scientific opinions and normative and legal regulation concerning 

the accounting of monetary funds. It has been found out that in scientific publications there are terms used as 

identical notions of monetary funds: financial assets, monetary assets, money, etc. Confirmation of the 

mistakenness of the financial assets identification with money, the objectivity of the attribution of cash to monetary 

assets in the formation of balance sheet items and the determination of their most liquid. It was clarified that the 

normative-legal approach to the content of monetary resources determines not their economic essence, but 

characterizes their components. Such an approach affects the critical assessment of the standards of accounting by 

the scientists and the presentation of their own vision of the essence of the given object of accounting and causes 

problems in accounting. 

The most controversial from the point of view of regulation, practical use and accounting is electronic money. 

A number of recommendations on electronic money and cryptographic accounting are investigated. The idea that 

electronic money is a monetary unit, which is stored on an electronic payment instrument, which provides for its 

instant transfer to cash or the commission of a transfer in accordance with the legally established norms. 

Having evaluated the accounting essence of these concepts on the basis of normative legal documents and 

scientific reasons, the idea that in determining the concept of "money" it is necessary to link their essence, content 

and forms of manifestation. As a result of the study, the actual vision of the essence of money as a concept in 

accounting: the money is the money signs owned by a person (physical or legal) and uses for settlements within 

the ownership of them. 
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Introduction. Economic activity of any entity is 

impossible without settlement operations, which are 

accompanied by both cash and non-cash forms. It is 

understandable that these calculations are carried out 

with the help of funds, and it would seem that their 

accounting should not raise questions of a methodical 

nature. However, the current stage of settlement 

operations affects the emergence of new payment 

instruments, the rationale for a new approach to the 

essence of cash in general and their accounting. 

Research analysis and problem statement. To-

day, in the economic literature and scientific publica-

tions many theoretical issues concerning the essence, 

functions, forms of money and payment instruments 

and methodical aspects of their accounting are covered. 

Significant developments in this topic are the work of 

domestic and foreign scientists and researchers: 

Vyhovsky O.I., Visochan O.S., Melnychenko O.V., 

Pantyleeva N.M., Petruk O.M., Chaum D., Rivest R.L., 

Sherman A.T., Padoa-Shioppa T., Reynders R. et al. 

However, the question of the content of the categorical 

apparatus and the systematization of the accumulated 

experience, identification of the object and methods of 

accounting for funds are currently relevant. 

The purpose of the publication is to reveal the es-

sence of money as a concept of accounting in order to 

justify the unity of the theoretical basis of categorical 

apparatus. 

In the course of the research, a number of methods 

of scientific research were used: review, comparison 

and generalization - for the disclosure of the content of 

the studied categories; tabular and graphical - for visual 

presentation of research results; integrated and system-

atic approaches - for the study of cash accounting; sys-

tematization, hypotheses and assumptions - to form 

their own thoughts and make suggestions. 

Research results. In today's conditions, when 

economic processes of globalization and integration, 

which predetermine changes in the monetary and bank-

ing systems of a number of countries, fundamentally 

change the essence and function of modern money. In 

the classical sense, money is a universally accepted 

means of payment. The availability of cash from the en-

tity ensures the stability and efficiency of its economy. 

In scientific publications there are terms used as 

identical notions of money: financial assets, monetary 

assets, money, etc. Therefore, first of all, we will eval-

uate the accounting essence of these concepts on the 

basis of legal documents and scientific considerations. 

By definition, which is presented in international 

accounting standards, a financial asset is any asset that 

is: cash; equity instrument of another entity; contractual 

right (to receive cash or another financial asset from an-

other entity or to exchange financial instruments with 

another entity under conditions that are potentially fa-

vorable; a contract that will be settled or may be exer-

cised by its own equity instruments of the entity which 

is a non-derivative instrument for which an entity is or 

may be required to obtain a variable amount of equity 

instruments or derivative instruments ntom settled 

which shall be made or can be made otherwise than ex-

changing a fixed amount of cash or another financial 

asset for a fixed number of own equity instruments [1]. 

More narrowly, but almost identically, the word-

ing is presented in the national accounting standards (N 

(S) A): that the financial asset is cash and cash equiva-

lents; a contract that grants the right to receive cash or 

another financial asset from another enterprise; a con-

tract that gives the right to exchange financial instru-

ments with another enterprise on potentially favorable 

terms; equity instrument of another enterprise [2]. 

However, O. Vyhovsky's opinion that it is wrong 

to identify financial assets with money as a universal 

means of payment, or to consider money as a kind or 

subspecies of a financial asset [3, p. 53]. We agree with 

the statements of the scholar that financial assets belong 

to the category of intangible assets that mediate the 

legal relationship between the creditor and the debtor 

and are legal requirements of the creditor to the debtor 

for the implementation of a certain execution (usually 

in cash) in the future [3, p. 56]. Instead, cashless funds, 

which are the rights of the depositor to the bank for the 

return of a certain amount of money, are classified as 

financial assets [3, p. 57]. 

With regard to the definition of monetary assets, 

then N (S) A 21 "Impact of changes in exchange rates" 

is defined: monetary items are those balance sheet 

items that summarize information about cash, as well 

as those assets that will be received or paid in a fixed 

(or determined) amount of cash or cash equivalents [4]. 

Standards are used to record information on 

transactions in foreign currencies and to display 

indicators of items of financial statements of entities 

outside Ukraine in the monetary unit of Ukraine. At the 

same time, monetary amounts will be considered as 

monetary, the repayment of which should take place by 

payment or receipt of foreign currency funds. Examples 

of monetary items may be: cash and cash equivalents 

(cash at the cash desk and on the current account) in 

foreign currency; securities and other financial 

investments denominated in foreign currency; so-called 

commodity debt; arrears on received and issued loans, 

including accrued interest; arrears on lease payments. 

Taking into account the above, we have the opportunity 

to assert that cash is a component of monetary assets of 

balance sheet items. 

According to V.V. Scorobagatova, in the 

formation of the category of "monetary assets" it is 

appropriate to understand the philosophical 

foundations in terms of categories, terms and concepts, 

with which we agree. The author notes that the term - a 

word that outlines the concept and fixes it. In turn, the 

concept generalizes and divides the terms, reflects the 

essential features for a deeper knowledge of the subject, 

phenomenon, process, etc. The set of concepts, united 

on certain grounds, form categories that allow an 

understanding of reality in the environment. According 

to the author, the terms "cash" and "cashless funds" in 
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aggregate form a more general term "money". If the 

terms such as electronic money, demand deposits and 

money on the road are added to them, then the concept 

of "money" will be formed. If these concepts include 

the notion of "financial investment" (equivalents of 

cash and other short-term financial investments) and 

"cash flows", then the category of "cash assets" will be 

formed. According to the author, the notion of 

"financial resources", which is used in the field of 

economics is analogous to the concept of "monetary 

assets", which is used in accounting [5, p. 196]. Thus, 

the author [5, p. 197] justified that cash is the notion of 

accounting, which reflects the most liquid assets of the 

enterprise and includes cash in the cash desk; funds on 

accounts in banks (current account and part of funds in 

other accounts, for example, accounts are opened for 

checking checks); electronic money emitted in an 

openly-circulated system; demand deposits and money 

on the road. 

The same opinion has L.V. Ivchenko, which 

defined: cash is the notion of accounting, which reflects 

the most liquid assets of the enterprise and may be in 

the form of cash, funds in accounts in the bank, deposits 

on demand. According to the author, this definition 

includes: the essence of funds, directions of their use 

and the end result [6, p. 799]. Such an approach can be 

considered justified, since at the legislative level a 

similar interpretation is given. However, the 

conditional interpretation does not characterize the 

essence of money, but only their composition. 

Thus, in the national accounting system it is 

determined that cash funds (or funds) are considered as 

funds on accounts in banking institutions, cash in the 

company cash register and deposits of business entities 

[7]. In addition, they include money in transit, money 

records held by enterprises, cash equivalents and 

electronic money [8]. 

By definition, international accounting practices, 

cash consists of cash in cash and deposits on demand. 

At the same time, the entity shall disclose in the 

accounts the amount of cash balances and their 

equivalents, which are significant for the enterprise's 

business activities [9]. 

Taking into account the foregoing, it can be argued 

that the domestic and international accounting system 

presents an identical interpretation of the concept under 

study. Also, it is undeniable that the normative 

documents only transfer the components of cash. 

Therefore, scientists, critically assessing the norms of 

accounting standards, represent their own vision of the 

essence of this object of accounting. 

O.V.Melnichenko, analyzing the legislation on the 

circulation of money, notes that cash (money) exists in 

the form of cash (banknotes and coins bearing the 

nominal value indicated thereon) and in non-cash form 

(records on accounts in banks: funds on accounts in and 

deposits on demand) [10, p. 108]. This definition does 

not fully cover all components of cash. 

M.Deriy determines that money is the main 

segments for making cash and cashless payments 

between state budget institutions and enterprises; 

receipts and receipts from one side (debtors or 

creditors) and expenses - from another (debtors or 

creditors), which ensures efficient, coordinated 

functioning of the monetary system, provides 

movement and exchange of money and their 

documentary confirmation [11, p. 61]. The author 

successfully characterizes the essence of money 

through the relationship of the concept of "cash" (cash, 

bank accounts, deposits with the request) with their 

value in the economic process (income, expenses, 

financial results) of the entity (enterprises, 

organizations, institutions , banks). 

Consequently, the ambiguous representation of 

the essence of the described concepts and categories, 

their identification, composition causes the problem 

issues in the accounting of such an object as cash. 

In order to reveal the essence of cash as an object 

of accounting, we consider it necessary to substantiate 

the composition of funds, the content of their 

calculations and to disclose their value. 

A detailed description of the components of 

monetary funds, as defined in the legislative 

documents, is presented in Table 1. 

  



Slovak international scientific journal # 40, (2020) 51 

Table 1 

Composition of monetary funds 

Components Characteristic Normative Source 

Cash notes the national currency of Ukraine (banknotes and coins, 

including exchange, circulating, commemorative coins, which 

are means of payment) 

Regulations on the 

conduct of cash 

transactions in the 

national currency in 

Ukraine [12] 

Cash 

equivalents 

the short-term, highly liquid investments that are freely 

convertible into known cash flows and which have a slight risk 

of changes in value. 

National Accounting 

Standard (1) "General 

Requirements for 

Financial Statements" 

[7] 

International 

Accounting Standard 7 

"Statement of Cash 

Flows" [9] 

Funds on 

accounts in 

banking 

institutions 

cash in bank accounts that can be used for current operations Instruction on the 

application of the 

Accounting Accounts 

Plan [8] 

Deposit cash in cash or in non-cash form, in the currency of Ukraine or 

in foreign currency, which are placed by clients in their 

registered accounts with the bank on a contractual basis for a 

specified term of deposit or without such a term and are 

payable to the depositor in accordance with the legislation of 

Ukraine and the terms of the contrac 

Law of Ukraine "On 

Banks and Banking" 

[13] 

Cash on the way cash sums made to the cash desk of banks, savings banks or 

post offices for their further transfer to settlement or other 

company accounts 

Instruction on the 

application of the 

Accounting Accounts 

Plan [8] 

Electronic 

money 

units of value stored on an electronic device are accepted as a 

means of payment by other persons than the person who issues 

them and is the monetary obligation of this person, executed in 

cash or in a non-cash form. 

The Law of Ukraine 

"On payment systems 

and transfer of funds in 

Ukraine" [14] 

 

When analyzing the definition of the concept, the 

most controversial from the standpoint of regulatory 

regulation, practical use and accounting is electronic 

money. 

We agree with the opinion of those authors who 

believe that the issue of emission, use and regulation of 

electronic money, a phenomenon that forms a new 

sector of monetary circulation, changes the philosophy 

of monetary relations and threatens to a certain extent 

the traditional monetary system [15, p. 25]. 

The idea of electronic cash, or electronic money, 

was put forward in the mid-80's of the 20th century. 

American David Chaum. Of great importance for the 

development of electronic money was the development 

of the same system of "blind digital (electronic) 

signature" by the same Chaum, which made it possible 

to implement in practice anonymity of money 

transactions and protection against fraud [16, p. 201]. 

Awareness of the phenomenon of electronic money in 

Europe at an official level occurred in 1994 [17]. 

Directive 2000/46 / EC of the European 

Parliament and of the Council "On the Establishment 

and Execution of, and Prudential Surveillance of, 

Electronic Money Institutions by Electronic Issuing 

Undertakings", electronic money is defined as the 

monetary value that is presented in the demand of the 

issuer, which: 

1) stored on an electronic device; 

2) issued for the receipt of funds for an amount not 

less than the cost in monetary terms; 

3) are accepted as means of payment for 

obligations other than the issuer's obligations [18]. 

Confirming the normative definition of the 

essence of electronic money, G.M. Volyanik and V.P. 

Moroz define them as electronic money issuers and 

store them on the electronic device of the holder. In 

systems that calculate electronic money, bank accounts 

are used only in the process of input and withdrawal of 

money from the system: the transfer of money to the 

issuer's account during the issuance of electronic 

money and the write-off of money from the issuer's 

account in the case of the presentation of electronic 

money to repay [19, with. 49]. 

According to O.V. Melnichenko, electronic 

money is inherently credit - the obligations of the bank 

that issued them, pay off with their user (owner) 

traditional forms of money [10, p. 113]. 

By systematizing and critically analyzing the 

interpretation of the concept of "electronic money", 

scientists define the following common characteristics: 

- units of cost stored on an electronic device; 

- a kind or new form of credit money; 

- means of payment; 

- monetary obligation of the issuer [15, p. 26]. 
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We believe that electronic money is a monetary 

unit that is stored on an electronic payment instrument, 

which provides for its instant transfer to cash or the 

execution of a transfer by the user within the limits of 

legally established norms. 

According to O.S. Vysochan, the concept of 

"electronic money," in its broader sense, takes into 

account both the funds on the basis of plastic cards and 

virtual money in global networks that are not tied to 

banking payment systems [20, p. 172]. The author of 

the electronic money divides into two types: on the 

basis of smart cards and on the basis of networks. The 

author's position is controversial, since the issuance of 

electronic money and repayment of obligations on them 

can be exercised only by issuers (banks) or commercial 

agents (on the basis of concluded contracts). Also, in 

the presented definition, there is another new term 

"virtual currency", which includes cryptography and its 

most common currency (bitcoin, lightcoin, pyrrcoin, 

neimcoin, etc.). 

For the first time, the legal definition of Bitcoin's 

virtual online currency has been provided by the 

German Ministry of Finance as a "unit of financial 

accounting" and one of the types of private money that 

can be used for "multilateral clearing operations." The 

US Treasury Department in 2013 recognized bitcoin as 

a decentralized virtual currency that meets the "money 

form" criterion ... [15, p. 27]. In Ukraine, the legal 

status of cryptography is not defined, therefore among 

scientists there is a growing interest in the question 

"what is it" and how the transactions with it are 

regulated. 

Consequently, cryptography is a complex 

economic concept that has the characteristics of 

electronic money. 

Similarity is manifested in the fact that crying as 

electronic money is a non-personified payment 

instrument (that is, it does not require identification of 

the owner) and is rotated outside the banking system 

electronically. If e-money issuers have to interact 

closely with banks to ensure the free exchange of 

electronic money on traditional ones and vice versa, 

then crypto-currency is not "bank money"; it is not 

taken into account in the calculation of monetary 

aggregates and can not be used for banking services 

(reception of deposits and issuance loans) [21, p. 50]. 

However, scientists rightly distinguish between 

electronic money and virtual currency (Table 2), since 

the issue and circulation of electronic money are clearly 

stipulated at the legislative level, and transactions with 

cryptography are difficult to track and remove. 

Table 2 

Differences in electronic money and virtual currency 

Characteristic 

feature 

Electronic money Virtual currency 

 

Money Format Digital Digital 

Turnover unit Traditional currency (Euro, US dollars, 

Pounds sterling, etc.) with legal status of 

the offer 

Currency developed (Linden Dollars, 

Bitcoins, etc.) without the legal status of 

the offer 

Adoption by the Institutions, other than the issuer Only within a specific virtual community 

Legal status Have Do not have 

Issuer A legally established institution that is the 

issuer of electronic money 

A private company or private individual 

acting within their own decisions and 

judgments 

Money supply Fixed Not fixed (depends on issuer's decision) 

Possibility of 

redemption 

Guaranteed (at nominal value) Not guaranteed 

Regulation and 

supervision 

Executed Not implemented 

Types of risks Operational Legal, credit, liquidity, operational 

Resourse: [15, с. 26] 

 

After analyzing the normative documents and 

existing proposals of researchers regarding the essence 

of funds, it has been established that today no 

consensus has been reached. Scientific publications 

offer a number of recommendations for the display of 

electronic money and cryptovolume in the accounts, it 

is proposed to reflect them in receivables, other funds, 

financial investments, intangible assets or to open a 

new account. 

Therefore, we are invited, in defining the concept 

of "money" to link their essence, content and form of 

manifestation. Essence outlines the decisive content, 

the content characterizes the components (types) and 

the relationship between them, the form of 

manifestation - means the way of communication 

between the components and the form of calculation 

(Fig. 1). 
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Fig. 1. The concept of monetary funds for accounting purposes 

Source: author's development 

 

Thus, money is a banknote owned by a person 

(physical or legal) and uses for settlement within the 

ownership of them. 

Conclusions. Economic activity of business 

entities is impossible without conducting settlements 

with counterparties. Reducing the risks of market 

participants is important to ensure the stability of their 

financial system and protection of interests. 

Accordingly, the rationale for the essence of cash is one 

of the objectives of the accounting system for 

enterprises. 

As a result of the study, there is support for 

precursors in identifying cash as a concept of 

accounting. The analysis of normative-legal provision 

of emission, movement and accounting of monetary 

funds has been proved by discussion of the selection of 

objects of accounting. Scientists critically evaluate the 

position of legislative documents on the definition of 

the accounting nature of cash. 

We consider it appropriate to use the term "cash" 

in accounting practice, while not using other categories, 

terms or components. Taking into account the scientific 

thoughts and norms of the current legislation in the field 

of accounting regulation and cash flow, in order to 

unify the theoretical basis of categorical apparatus, we 

express our own opinion about the essence of the notion 

of money, based on their established content and forms 

of manifestation. 

The prospect of future research is the justification 

of accounting for cash as an accounting object, taking 

into account the normative basis. 
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Abstract 

In this article, the author attempted to propose a model typology that allows ranking households according to 

their propensities for making financial decisions and consumer preferences. Such a typology can be used in pre-

dicting the financial behavior of the population in the worsening macroeconomic conditions. Based on the analysis 
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of modern models of financial behavior, and a number of studies of the psychological and economic characteristics 

of people, the author managed to systematize behavioral characteristics and form 11 typological portraits of peo-

ple's financial behavior. It is revealed that this typology is especially noticeable in conditions of volatility of mac-

roeconomic indicators, although the basis of the typology is psychological, emotional and other subjective person-

ality traits. 

Keywords: financial behavior models, financial decisions, consumer preferences. 

 

Changes inherent in all socio-economic processes 

are characterized by a high speed of dynamics, regard-

less of orientation. There are a lot of factors influencing 

these changes; they include the development of tech-

nologies [8], geopolitical issues, and even the epidemi-

ological situation in the world, as recent events show. 

The changes are causing a need for adaptation of the 

usual methods of government, business and household. 

The volatility of consumer demand, as proved by inter-

national studies by G. Gossen, F. Edgeworth, D. 

Kahneman, A. Tversky, R. Thaler and many other sci-

entists, is largely due (affected), along with consumer 

preferences, macroeconomic dynamics [7]. The cycli-

cal nature of the latter is especially acute in the Russian 

national economy, which is exposed to external market 

conditions and, above all, to world prices for oil. 

The deterioration of macroeconomic indicators af-

fects the situation of all economic entities, but first of 

all, on households that have to adapt to dynamic condi-

tions [1]. Such an adaptation is realized in the need for 

many financial decisions. The ability of people to make 

financial decisions is closely related to the desire for 

rationality [3]. The adoption of rational, and, therefore, 

safe, not threatening the financial situation, decisions at 

the level of society should protect households from 

loans, bankruptcy and poverty – successively related 

threats. 

The author assume that the increase in the number 

of poor people is correlated with an increase in the debt 

burden of citizens [2]. The mechanism of this process 

is as follows: if an individual or household has an in-

come insufficient for the desired level of consumption, 

then the person or household is forced to resort to con-

sumer lending (credit cards, merchandise, educational, 

medical, vacation, funeral and other loans). Obviously, 

in this case, those goods that were financed from credit 

resources are more expensive for consumers (taking 

into account the cost of borrowing), and provided that 

income does not increase, the share of expenses for 

goods consumed increases. Solving the problem at this 

stage, people make objectively irrational, but in spe-

cific situations – inevitable decisions on re-lending – 

debt restructuring, which traditionally does not im-

prove the situation of borrowers, since a feasible credit 

burden increases the lending period, that is, what is 

called an «overpayment» becomes dispersed in time. 

Since most people – statistics show – follow this path, 

and not the path to finding ways to increase income, a 

vicious circle is formed: poverty reproduces and exac-

erbates poverty, while maintaining and strengthening 

habitual consumption – buying basic foodstuffs, paying 

bills and acquiring the necessary goods of an industrial 

group (household). In this case we are not talking about 

preferences, as decision-making motivators, we are not 

talking about consumer inclinations, since there is no 

choice – a necessary condition for this; the choice be-

comes either extremely limited or completely absent. 

People do not making decisions in the sense in which 

preliminary planning and the choice of several similar 

alternatives are really implemented [4]. Financial con-

straints do not allow planning and choosing on the basis 

of desires; people have to proceed from a set of goods 

available for consumption, rather than from preferences 

in the traditional sense. Moreover, there is a narrowing 

of the possibilities for increasing income, a key param-

eter for making financial decisions based on consumer 

choice. 

If the manifestations of macroeconomic instability 

objectively worsen the situation, then a simultaneous 

decrease in income and a rise in prices provoke a forced 

type of behavior based on financial decisions in the ab-

sence of choice, therefore such decisions provoke neg-

ative consequences – debt and poverty and exacerbate 

them. From a research point of view, it is of interest to 

analyze such distorted types of financial behavior ag-

gravated by compulsion to understand the general 

trends of financial decisions made by people with a 

view to their subsequent prevention. What kind of 

warning do the authors mean? – first of all, it is finan-

cial education and enlightenment that will allow people 

to refuse, for example, from participating in financial 

pyramids in the hope of quick passive income, but lead-

ing, as known, to the loss of those savings that are often 

the last. In addition, measures are taken to familiarize 

the population with the rights of consumers of financial 

services, which makes them protected from dishonesty 

of some financial intermediary structures and a number 

of others. 

Considering the models of financial behavior, the 

author relies on a set of stable psychological and eco-

nomic qualities of people (or groups of people united 

by a common household – households), which deter-

mined the skills to receive money and manage it. The 

specified set can be determined or changed under the 

influence of objective and subjective factors to varying 

degrees. The financial behavior consists, according to 

the author, of decision-making in relation to: 

1) the purchase of necessary goods; 

2) financing of autonomous expenses and obliga-

tions; 

3) the formation of savings; 

4) the search for tools and investment placement 

areas; 

5) insurance coverage; 

6) the search for sources of fundraising (lending, 

etc.); 

7) the purchase of other goods; 

8) entertainment financing. 

The hierarchy, according to which there is a need 

to make the above decisions, is approximately as pre-

sented – from the necessary purchases to entertainment, 
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even at different income levels, people find different 

opportunities to satisfy their basic needs, then moving 

on to excesses. It doesn’t happen otherwise: people 

with low income do not seek to buy expensive food, 

while refusing the following hierarchy items available 

to them. 

By the analysis of many research results con-

ducted both in the world and in Russia, the author pro-

posed 11 types of financial behavior of people, which 

they demonstrate in the conditions of unstable macroe-

conomic conditions (figure 1). 

 
Figure 1. Model typology of financial behavior of the population 

 

Each of these types of financial behavior can be 

interpreted on the basis of its typological characteris-

tics, which, in turn, make it possible to predict a range 

of financial decisions that, with a sufficient degree of 

probability, will be made by representatives of the cor-

responding types.  

The indicated types of financial behavior are de-

termined not only by external macroeconomic condi-

tions, but also by subjective personality traits, inclina-

tions, habits, abilities, among which the most signifi-

cant are identified by the author:  

1) adventurism and an increased tendency to fi-

nancial risks, gambling; 

2) financial responsibility (locus of control) 

3) laziness, unjustified minimization of efforts 

and time for analysis and decision making; 

4) the propensity to make decisions under the in-

fluence of the opinion of the reference group of per-

sons, exposure to the influence of information cas-

cades;  

5) a propensity for adventurism, participation in 

dubious operations; 

6) diffuse trust; 

7) paternalism. 

Kinds of financial behavior give grounds for rank-

ing them at the first stage – by the degree of exposure 

of people to potential risk, when making financial deci-

sions. At the second stage, in accordance with the hy-

pothesis put forward, the authors identified categories 

of the population according to the criterion of exposure 

to changes in the macroeconomic environment. The im-

portance of creating such categoricality lies in the pos-

sibility of predicting behavioral trends when adverse 

market changes occur – price and devaluation shocks, 

the dominance of panic moods in financial markets and 

others that, superimposed on individual personality 

traits, can provoke massive consumer and speculative 

waves. Recognizing that the presented functional struc-

ture of financial behavior is a unified simplification of 

reality, the author considers it suitable for the purposes 

of further economic and mathematical modeling. 
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Abstract 

The main research attention in the article is given to the consideration of the financial strategy of an industrial 

company based on a resource approach. The authors show the positions of modern domestic and foreign authors 

on the formation of a financial strategy as a mechanism for managing corporate financial resources. Generalized 

statistics on depreciation of the main equipment of industrial equipment demonstrate the degree of production 

potential of the Russian economic system. The author’s interpretation of the production function shows the de-

pendence of the dynamics of the volume of output on changes in capital productivity, which substantiates the 

authors' opinion on the priority of financial resources in the aggregate of production factors used in the production 

process. The authors concluded that the hierarchical structure of production resources and intangible competencies, 

as sources of company sustainability in the external environment. The result of the work was the presentation of 

the design of the financial strategy as a mechanism for managing the financial resources of an industrial company. 
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The ambiance in the national economy of Russia 

is largely determined by the state and economic condi-

tions of the domestic corporate sector, mainly the in-

dustrial one. Global processes of globalization have 

formed a trend of high concentration of financial re-

sources and relevant technologies, which Russian com-

panies do not have access to due to the persistence of 

geopolitical tensions. The ambiance is solved through 

the state redistribution of economic and financial re-

sources throughout the economy. At the same time, of 

course, competition is declining, because regardless of 

market requirements for product quality, production is 

focused on government orders, the struggle for which 

shifts strategic emphasis from creating a positive exter-

nal image and positive perception by stakeholders and, 

at the same time, update the need to comply with clearly 

defined requirements for to all parameters: from quality 

to terms and cost of production.  

However, adaptation to the internal environment, 

contributes to the formation of adaptive mechanisms 

that preserve and allow the development of corporate 

structures in the context of existing values, the main of 

which is the strategic potential. It is he who determines 

the unique development opportunities, the ability to re-

tain stakeholders and create a positive reputation in so-

ciety. The latter is an important component with the ac-

tive participation of the corporate structure in national 

projects with a social focus.  

Based on the theoretical aspect of the study, the 

authors agree with I. Opitz, who pointed to the interpre-

tation of the financial strategy of the company as a spe-

cial resource, coordinating the environment in which it 

is implemented as the central direction of strategic 

management at the micro level [4].  

When researching a company's financial strategy, 

one should proceed from building a production func-

tion. The general conceptual idea in this case is the 

search for ways to optimally allocate resources - pri-

marily financial ones, which can be represented as pa-

rameters of a function. It is believed that the first expe-

rience in developing a fundamental theory in this area 

belongs to A. Berry and A. Marshall. Most modern the-

ories of economic growth are based on an analysis of 

the input / output structure, by analogy with the neo-

Keynesian theory (equation 1), which reflects the de-

pendence of the dynamics of output on productivity 

growth and the volume of potentially available invest-

ments: 

Δ Y =  Yt –  Yt − 1 =  A × (Kt –  Kt − 1)  
=  A ×  ΔK =  A ×  I 

designations: Y- the volume of output in the na-

tional economy; 

A - marginal productivity of capital; 

K - the cost of capital; 

I - the amount of available investment. 

This equation means that the financial strategy of 

the company is determined by the availability of finan-

cial resources as a source of development potential. The 

definition of «strategy» comes from the neoclassical 

concepts of 1920-30, when its field of application was 

identified with the study of the nature of the develop-

ment of productive forces and production relations. Ac-

tive use of the concept of «strategy» as applied to indi-

vidual companies in scientific publications began from 

1970-80, when the task of finding sources of economic 

growth and increasing its pace became a priority for the 

global economy [1]. In the works noted by the Nobel 

Committee, a significant part is connected with the so-

lution of this particular problem: R. Fish and J. Tinber-

gen (1969) «For the creation and application of dy-

namic models to the analysis of economic processes»; 

P.E. Samuelson (1970) «For a scientific work that de-

veloped a static and dynamic economic theory»; S. 

Kuznets (1971) «For an Empirically Sound Interpreta-

tion of Economic Growth»; V. Leontyev (1973) «For 

the development of the «input / output» method and for 

its application to important economic problems»; «For 
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the creation of economic models and their application 

to the analysis of fluctuations in the economy and eco-

nomic policy»; R. Solow (1987) «For his contribution 

to the theory of economic growth» and a number of 

other scientists. 

The development of strategic theories was not re-

flected in Russian studies, which, of course, is associ-

ated with the planned nature of the functioning of the 

Soviet economy as a heritage, which is being overcome 

slowly, and the lack of theoretical knowledge is being 

filled by modern foreign scientists, in particular, the 

book widespread popularity in Russia «Blue Ocean 

Strategy» Kim C. [3]. 

Modern interpretations of neo-institutionalism 

have allowed the formation of a new scientific direction 

related to corporate financial potential, which influ-

ences relations with counterparties, which began to be 

built on the basis not of minimizing transaction costs, 

but on the basis of creating «specific assets» and effi-

cient distribution of rights [2]. The reasons for the suc-

cess of modern companies are usually attributed to the 

«ability of the company» formed by the «resource 

pool», which makes the competitive advantages of the 

company unique and the impossibility of copying by 

competitors. The financial strategy has evolved from 

the analysis of strengths and weaknesses solely on a re-

source basis, then in the resource-competence theory, 

to the modern theory of dynamic abilities. The need for 

evaluating a company's financial strategy through anal-

ysis of the resource structure is recognized by almost 

all researchers, company executives and the state. Of 

paramount importance are the internal factors and their 

structural combinations when the company implements 

a financial strategy embodied by the efforts of manag-

ers [7]. The importance of the company's internal fac-

tors in the successful development and implementation 

of a financial strategy positively affects competitive-

ness - as a potential for corporate development. 

The resource approach, which takes into account 

the influence of the company's competencies, was up-

dated in 1990. It is believed that interest in the concept 

of strategic management was caused by the work of 

K.K. Prahalada and G. Hamela, «The Core Compe-

tence of the Corporation» [5], which confirmed the hy-

pothesis about the key importance of a sustainable com-

petitive advantage that arises in the case of manage-

ment's ability to integrate and optimally structure 

resources, technologies and skills dispersed in a com-

pany into corporate competencies. Proceeding from 

this, the authors propose a new approach to the analysis 

of financial strategies - based on a «portfolio of corpo-

rate competencies». This means that the main role in 

the development of the company is played not by prod-

ucts and not new sales markets, but by the use of avail-

able resources – financial, first of all - in such a way 

that you can get competitive advantages in already de-

veloped, capacity-final markets [6]. 

The term «strategy» is usually used at the level of 

operational management, implying the creation of im-

portant advantages. However, there are ambiguities in 

the interpretation of «strategy» because of the capacity 

of filling, therefore, the authors use the term «financial 

strategy», meaning by it the management of the totality 

of resources for the development of the company [8]. 

In the theory of financial planning, methods of al-

gorithmization of the processes of creating and imple-

menting plans of different horizons and scales are ap-

plied. In relation to the financial strategy of the com-

pany, the authors propose the following financial 

strategy mechanism (figure 1).  

 
Figure 1. The mechanism of the financial strategy of the company 

 

The overall result of the implementation of the fi-

nancial strategy are plans for the development of the 

subject in the external environment based on its internal 

capabilities, such plans are formed not only for differ-

ent horizons, but also for individual types of activities, 

for structural units that ensure the company’s work. 

The combination of joint plans allows achieving a bal-

ance of functional strategy and strategic goals. 
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Abstract 

The article is devoted to the search for substantiation of the influence of the financial policy of the Central 

Bank of Russia on indicators of the state of the financial market. The indicated influence is considered by the 

authors as regulation, since it has a completely definite focus. The main hypothesis of this work is to establish the 

dependence of the parameters of the financial system on the financial policy of the Central Bank based on an 

analysis of an array of analytical data. Particular research attention is paid to the analysis of the dynamics of stock 

indexes, since the authors consider them indicative parameters that reflect the state of both the financial and eco-

nomic spheres. The set hypothesis – during verification – will confirm the influence of the state financial policy 

on the state of the national financial market. Such an influence is fundamentally obvious, but needs an interpreta-

tion of the primacy of financial policy, which forms and levels the trends of the financial market depending on 

their desirability or undesirability. This article attempts to interpret this. 
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In research of approaches to assessing state regu-

lation of the national economy, it is customary to rely 

on the ultimate goals of such regulation. The authors 

believe that the goal is to achieve the results of socio-

economic development, which can be pursued by the 

only subject of regulation – the state. Concentrating on 

financial regulation, the authors narrow down the 

«state» category to the «Central Bank», whose func-

tional competencies include conducting financial poli-

cies aimed at maintaining the stability of the national 

financial system. In this context, financial institutions 

act as objects of direct state regulation, and through 

them all economic entities integrated into the system of 

financial relations. Important in the study of economic 

regulation is the justification of objective financial and 

economic parameters, which ultimately must change as 

a result of regulation. The authors include these param-

eters: gross domestic product, inflation and key rate, 

stock indices and the state of the monetary market - that 

is, its competitive environment. It is very difficult to as-

sess the last parameter qualitatively, since competition 

can be judged by the market share occupied by various 

financial intermediaries. To assess the impact of the 

Central Bank's financial policy on the state of the na-

tional economy, the authors consider it possible to ana-

lyze the dynamics of the gross domestic product 

(GDP).  

Focusing on the theoretical aspects of the study, 

the authors consider it advisable to clarify the func-

tional principles of state regulation of the national econ-

omy through financial policy. The authors proposed a 

classification criterion of regulation – «target», that is, 

according to the final result [1]: 

1) anti-crisis – aimed at overcoming a recession in 

the economy; 

- stabilizing – involving a set of measures to level 

both negative and positive amplitudes; 

- stimulating – focused on the development of the 

economy and the achievement of large indicators; 

- restraining – providing for a set of measures to 

restrain the economy at peak stages and to prevent 

«overheating» in the real sector and “bubbles” in the 

financial sector. 

The listed types of regulation are implemented on 

the basis of the principle of permanence – in relation to 

tax regimes and rates, financial legislation, investment 

conditions and others. In developed countries, financial 
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policies also have regulatory impacts designed to stim-

ulate or slow down economic growth. [2].  

State financial policy involves the use of such 

tools as: 

1) administrative and legal – that is, financial leg-

islation; 

2) monetary, foreign exchange and other; 

3) fiscal. 

The interconnection of tools and mechanisms al-

lows implementing the regulation of the national econ-

omy in the framework of the financial policy pursued 

by the Central Bank [3]. 

Turning to assessing the impact of the financial 

policy of the Central Bank of the Russian Federation on 

the national economy, the authors present the dynamics 

of gross domestic product (GDP) for the period 2017 – 

2019 in a quarterly context (figure 1).  

 
Figure 1. Dynamics of GDP of the Russian Federation, 2017 – 2019, % [6, 7] 

 

As can be seen from Figure 1, the highest GDP 

rate was achieved in 2018 (2.3%), which is due, to a 

certain extent, to the financing of activities related to 

the World Cup. As a result, the income of the hotel sec-

tor, catering, and transport increased. In 2019, GDP 

growth slowed down to 1.3%, which is associated with 

relatively low world prices for hydrocarbons (an aver-

age of 61 USD per barrel), exacerbating structural im-

balances in the domestic economy. 

Certainly, financial policy affects indirectly the 

dynamics of GDP, in contrast to the level of inflation. 

Comparative dynamics of inflation and the Bank of 

Russia key rate are presented in figure 2. 

 
Figure 2. Comparative dynamics of inflation and the key rate of the Bank of Russia in 2017 – 2019, % [4] 

 

As follows from Figure 2, in the study period, in-

flation fell from 3.7% to 3%, which generally slowed 

down the growth in consumer prices achieved by the 

stimulating financial policy of the Central Bank.  

The pace of the dynamics of the national economy 

is the most informative when compared with global 

trends (table 1). 
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Table 1 

Comparative dynamics of the economy in 2017 – 2019 [5] 

Субъекты 
Темпы динамики экономики, % 

2017 2018 2019 

World economy 3,1 3 2,9 

Developed economies 2,3 2,2 2,1 

USA 2,2 2,9 2,8 

European Union countries 2,4 1,9 1,6 

Developing economies 4,3 4,2 4,1 

China 6,9 6,5 6,6 

Russia 1,6 2,3 1,3 

 

It is obvious that Russia is significantly behind the 

developed states and the global ones. The weakening 

growth of the economies of the countries that make up 

the European Union is due to the effects of migration 

flows, especially in Italy, France, Germany and the UK, 

which accelerated the exit of the latter from the integra-

tion group. The reasons for the low rates of develop-

ment of the Russian economy are the result of a geopo-

litical conflict that limited access to domestic compa-

nies and financial institutions to foreign sources of 

capital. Internal sources of financing the economy are 

not enough, even if the extension of incentive 

measures, including soft monetary policy.  

Another indicator of the state of the economy and 

the basis for generating forecasts for its development is 

the state and dynamics of the financial market. The au-

thors consider it indicative in this regard to consider 

stock market indices (figures 3 and 4).  

 
Figure 3. Dynamics of the Moscow Exchange Index [4] 

 

Figure 3 shows the dynamics of the Moscow Ex-

change index: a positive trend gave way to a fall due to 

a significant decrease in world hydrocarbon prices in 

March 2020, which followed information about Rus-

sia's withdrawal from the OPEC transaction. The new 

agreement, reached at the end of the first decade of 

April 2020, led to some stabilization, but the index did 

not fully recover, as did the ruble against freely con-

vertible currencies.  

Another (worldwide) reason for the collapse of the 

domestic stock market and world indices is the spread 

of the coronavirus COVID-19 and quarantine measures 

related to its containment. These factors revealed the 

inability of the domestic financial market to be some-

how resistant to negative external market trends. On the 

contrary, latent deformations that do not appear under 

stable conditions became apparent. The fall of the Mos-

cow Exchange index offset its growth achieved over the 

previous two years: its value at the peak of the decline 

fell to its lowest level over the past three years. Figure 

4 shows the dynamics of the PTC index, which is the 

main indicator of the Russian stock market.  
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Figure 4. Dynamics of the PTC index [4] 

 

As can be seen from figure 4, during 2019, the 

RTS index increased by 41%, however, in the 1st quar-

ter of 2020, for the reasons already noted, it fell to a 

level below the value of 2017. 

Summing up the analysis of the array of analytical 

data, the authors ask about the significance of the mul-

tiplier effect of the policy implemented by the Bank of 

Russia - this question is open, since leveling the re-

striction can cause both positive and negative effects on 

the state of the economy.  

Thus, the study allows us to conclude that the fi-

nancial policy of the Bank of Russia can be character-

ized as regulatory and restrictive, aimed at tightening 

control over the banking sector. At the same time, a no-

ticeably weakened financial market demonstrates a 

high susceptibility to the influence of external factors 

that determine its negative dynamics. Obviously, the 

priority goal of the financial policy of the Central Bank 

of the Russian Federation is to strengthen the role of the 

state as the main regulator of economic and financial 

processes.  
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Abstract 

The article determines the importance of foreign direct investment in the country's economy, analyzes the 
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main trends in foreign direct investment in Ukraine, the dynamics of direct foreign investment in and from Ukraine. 

The distribution of direct investments in Ukraine by major investing countries is characterized. It has been estab-

lished that Cyprus has remained the largest investor in Ukraine for many years, it is a small country that is the 

world's largest offshore, that is, in fact, a significant part of foreign direct investment coming into Ukraine is 

reinvested Ukrainian capital. It was also determined that the most attractive type of economic activity for investors 

remains industry and the financial sector, although for Ukraine it would be most beneficial to invest in agriculture, 

the light and food industries to form a closed production cycle and increase the value added of goods. It is proved 

that direct foreign investment in the regions is chaotic, that is, several regions receive a significant share of invest-

ments, western regions receive less foreign investment, they have been depressed regions for many years. 

The main problems that reduce the level of investment attractiveness of Ukraine and constrain investors are 

analyzed, the main measures are identified, the implementation of which will significantly improve the situation 

of direct foreign investment in Ukraine. First, such a measure should be the development of the “Program for the 

Development of the Ukrainian Economy and the Restoration of the Standard of Living of the People” for the period 

until 2025, which should ensure a significant increase in the rate of economic growth to 7% per year, and increase 

the country's GDP growth by 2-2.5 times , achieving the pre-crisis level of real incomes of people. 

To analyze the relationship between the increase in foreign investment and changes in GDP, a correlation-

regression model was built 

Keywords: investments, foreign direct investment, investment attractiveness, investing country, sectoral 

structure of investments, regional structure of investments. 

 

Problem statement. Attracting foreign capital 

contributes to the stable economic growth of the coun-

try, increasing national competitiveness, expanded re-

production of the country's economy and more. The 

state of national production, the level of technological 

development, and the structural restructuring of the na-

tional economy depend on attracting foreign invest-

ment to the country. Foreign investment has positive 

consequences of entering the country (transfer of inno-

vative knowledge, reducing unemployment, increasing 

productivity, updating the material and technical base 

of industry, borrowing experience in effective manage-

ment, increasing the competitiveness of the country's 

exports, etc.) and are accompanied by threats to eco-

nomic development economic activity, preservation of 

the current model of the country's involvement in the 

international division of labor, displacement of national 

products and national producers, technologies, environ-

mental threats to the environment). 

The current structure of Ukraine's economy is in-

sufficiently balanced, which can be seen, in particular, 

in the uneven economic development of the country's 

regions and the structure of exports, which is repre-

sented by a high share of raw materials and a low share 

of high-tech products. These problems are complicated 

by the insufficient level of global competitiveness of 

domestic products, as well as the unfavorable invest-

ment climate in Ukraine. Therefore, in the context of 

improving the position of Ukraine's economy in the 

world economy, Ukraine needs not only to attract a sig-

nificant amount of foreign investment resources, but 

also their efficient distribution and use. In this regard, 

there is a need to study the sectoral and territorial struc-

ture of foreign direct investment in the economy of 

Ukraine. 

Analysis of recent research and publications. 

Leading Ukrainian scientists:  

Balabanova N.V., Bondarenko O.H., Bordanova 

L.S., Vavdiyuk N.S., Zolotarʹova O.V., Kovalʹ H., Ko-

retsʹka N.I., Levchuk O.V., Milʹko I.V., Roshchyna 

N.V., Savchuk S.V. and other made a significant con-

tribution to the development of theoretical and method-

ological bases for attracting foreign direct investment 

in the world, and in Ukraine in particular.  

Foreign direct investment is defined as foreign in-

vestment made by an economic entity. who is a resident 

of one country in business operations of a resident of 

another country with the intention of long-term income 

[1]. 

According to the WTO definition, foreign direct 

investment occurs when an investor from one country 

(country of origin) acquires assets in another country 

(recipient country) with the intention to manage these 

assets [2]. 

According to the World Bank, foreign direct in-

vestment is such foreign investment. which provide 

long-term income or management control over the en-

terprise [3]. 

In its publication "Detailed Basic Definition of 

Foreign Direct Investment", the OECD defines FDI as 

the net inflow of investment made to obtain long-term 

management of a stake (10% or more of the voting 

shares) in a firm conducting business in any country, 

except for the country of origin of the investor [4]. 

According to the IMF methodology, foreign direct 

investment is a foreign investment of more than 40% of 

the authorized capital, which gives the stakeholder the 

right to participate in the management of the enterprise 

[5]. 

The Law of Ukraine "On the regime of foreign in-

vestment" defines foreign investment as "values in-

vested by foreign investors in the objects of investment 

activity in order to make a profit or achieve a social ef-

fect [6]. 

According to Levchuk O.V. foreign direct invest-

ment is usually used in the creation of new firms (joint 

ventures) or to establish control over an existing firm 

by purchasing a controlling stake, also very common 

use of FDI is in the activities of modern TNCs [7]. 

However, despite significant scientific develop-

ments in this area, the problem of attracting foreign di-

rect investment and creating a favorable investment cli-

mate remains relevant and needs further study. 

Goals setting. The aim of the article is to study the 

trends of foreign direct investment in the national econ-

omy, identify the main problems of attracting foreign 
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direct investment and analyze the country's investment 

climate in order to improve it. 

Presentation of the main research material. A 

special role in intensifying investment activity in 

Ukraine is played by attracting mutually beneficial for-

eign direct investment, primarily to implement joint 

projects to address the structural transformation of the 

economy, the introduction of new technologies and in-

crease the competitiveness of Ukrainian goods [8]. 

In modern conditions, foreign direct investment is 

the most popular form of investment for emerging 

economies, because it allows you to implement large 

and important projects, and in addition the country re-

ceives the latest technologies (eg, in the creation of in-

dustries), new corporate governance practices, etc. The 

main ways to implement FDI: 

- investing from scratch - the creation of a branch 

or enterprise abroad, which is 100% owned by the in-

vestor; 

- acquisition or purchase of a foreign enterprise; 

- financing the work of branches; 

- acquisition of property rights: land use rights, 

natural resources, etc .; 

- granting rights to use know-how, technologies, 

etc .; 

- purchase of shares / units in the authorized capi-

tal of a foreign company, which give the right to control 

the activities of the enterprise [9]. 

According to Kozak L.S. and Tsvetkova D.V. 

[10], foreign investment creates additional market com-

petition. Ukraine has a very high level of concentration 

of production in many industries. Under these condi-

tions, companies with foreign investment can intensify 

competition, using some of its advantages (higher 

productivity, better marketing). 

Increasing competition is one of the factors that 

contributes to reducing the overall level of production 

costs in the markets of certain products. The emergence 

of a company with foreign investment requires other lo-

cal firms to implement technological and organiza-

tional innovations. 

Thus, the attractiveness of foreign direct invest-

ment is due to the following: 

- imports of direct investment leads to an increase 

in production capacity and resources; 

- promotes the spread of advanced technology and 

management experience, training of human resources; 

- not only new material and financial resources ap-

pear, but also existing resources are mobilized and used 

more productively; 

- direct investments contribute to the development 

of the national research base; 

- stimulates competition and related positive phe-

nomena (undermining the position of the local monop-

oly, lower prices and improving the quality of products, 

which replaces both imports and obsolete products of 

local production); 

- increase demand and prices for national (local) 

factors of production; 

- revenues in the form of taxes on the activities of 

international joint ventures are increasing; 

- in conditions of weak control over the use of gov-

ernment loans, investment risk is transferred to foreign 

investors, who independently solve the problem of self-

sufficiency [10]. 

Examining the trends of attracting FDI in the 

economy of Ukraine during 2009-2019 (Table 1), we 

can say that the inflow of investment in Ukraine in 2019 

compared to 2018 increased by 1.3 billion dollars. USA 

(or 4.1%). 

Table 1 

Investment balance of Ukraine for 2009-2019, million USD USA 

Years FDI in the economy of 

Ukraine 

Growth rate 

(%) 

FDI from the economy 

of Ukraine 

Growth rate 

(%) 

Investment 

balance 

2009 35616,4  6203,1 - 29413,3 

2010 39824,5 11,8 5782,8 -6,8 34041,7 

2011 46293,5 16,2 6424,8 11,1 39868,7 

2012 29494,4 -36,3 6456,2 0,5 23038,2 

2013 53178,1 80,3 6588,7 2,1 46589,4 

2014 53704 1 6702,9 1,7 47001,1 

2015 38356,8 -28,6 6456,2 -3,7 31900,6 

2016 32122,5 -16,3 6315,2 -2,2 25807,3 

2017 31230,3 -2,8 6346,3 0,5 24884 

2018 31606,4 1,2 6322 -0,4 25284,4 

2019 32905,1 4,1 6294,4 -0,4 26610,7 

Source: calculated by the authors on the basis of data [11] 

 

During the analyzed period, the decline in foreign 

direct investment was recorded only in 2012, as well as 

in 2015-2017, when their inflow into the national econ-

omy decreased by 36.3%, 28.6%, 16.3% and 2.8%, re-

spectively. However, these growth rates (decline) char-

acterize the current year compared to the previous one, 

if we analyze the overall figure, since 2014, the amount 

of FDI in Ukraine's economy has been declining. As for 

investment inflows from Ukraine, in 2019 compared to 

2018 it decreased by almost $ 0.3 billion. USA (or 

0.4%). The last time they fell was in 2015-2016, when 

investment inflows into the national economy fell by 

3.7% and 2.2%, respectively. However, in 2017 there 

was a slight increase - by 0.5%. 

It should be noted that during 2009-2019 there was 

a positive investment balance, its dynamics is shown in 

Fig. 1. 
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Fig. 1. Dynamics of attracting foreign direct investment in Ukraine, million dollars USA 

Source: built by the authors on the basis of data [11] 

 

As can be seen from Fig. 1, during 2009-2019 the 

amount of investments in Ukraine is much larger than 

the amount of investments from Ukraine. The dynamics 

of investment inflows to Ukraine and the investment 

balance during 2009-2019 does not have a stable trend, 

and its dynamics indicates a significant dependence on 

the economic and political situation in the country. 

In general, during the years of Ukraine's independ-

ence, in its best times, investments were made by resi-

dents of 133 countries. According to the results of 2019, 

the TOP-10 most influential investors for Ukraine in-

cluded: Cyprus (USD 10,368.9 million), the Nether-

lands (USD 8,301.4 million), and the United Kingdom 

(USD 2,060.6 million). USA), Germany (1843.1 mil-

lion US dollars), Switzerland ($ 1,714.5 million), Aus-

tria ($ 1,249.4 million), the Virgin Islands ($ 1,062.1 

million), France ($ 845.5 million), Russia Federation 

(USD 783.3 million), Poland (USD 693.7 million). The 

investment was made in the form of participation in the 

share capital (purchase of shares by the investor); rein-

vestment of income (proportionality to the share of 

shares); intra-firm loans or debt transactions (short- or 

long-term loans) [11]. 

Cyprus has always been the largest investor in 

Ukraine. Even though the country is quite small, Cy-

prus is known as the world's largest offshore company, 

which is why Ukrainian entrepreneurs used companies 

registered in these countries to try to avoid taxation. 

In Ukraine, much of foreign direct investment, 

even before the war, was actually reinvested Ukrainian 

capital. That is, even before the war, there were prob-

lems that hindered the attraction of real foreign invest-

ment. Their solution is still relevant. The Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD) 

emphasizes this: "Although the political situation and 

the level of security in the country have deteriorated in 

recent years, the problems are long-term and include 

poor business environment, weak institutions and total 

corruption." 

Business guidelines and stereotypes, the motiva-

tion and nature of the actions of truly foreign and post-

Soviet investors acting under the guise of foreign ones, 

sometimes differ significantly. Post-Soviet investors 

are better oriented than foreign ones in doing business 

in Ukraine. At the same time, they tend to have less ex-

perience than international foreigners in international 

markets. These characteristics of post-Soviet foreign 

investors often contribute to the fact that they seek to 

invest in those areas of the economy that are character-

ized by a relatively simpler business organization, es-

pecially internationally, and a relatively lower share of 

value added (including wages) in the structure of the 

value of manufactured goods and services. On the other 

hand, indeed, foreign investors tend to have a clearer 

idea than post-Soviet investors about the system of or-

ganizing their business internationally. Accordingly, 

they invest in Ukraine, as a rule, in order to implement 

the enterprises created or acquired in our country in the 

general system of organization of their business, which 

is often carried out internationally. This trend is partic-

ularly clear in Ukraine in the ferrous metallurgy 

(Arcelor Mittal Steel Kryvyi Rih) and banking. Signif-

icant differences between these two categories of inves-

tors also exist in the field of corporate culture, attitudes 

to legal norms and so on. All of the above affects the 

market strategy and tactics of these categories of inves-

tors and, accordingly, the dynamics of foreign invest-

ment flows to Ukraine [13]. 

In the sectoral aspect, the largest share of foreign 

direct investment is concentrated in industrial enter-

prises - 10,823.4 million dollars (32.9%), including 
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processing - 8337.6 million dollars. (25.3%) and min-

ing - 1747.3 (5.3%). Among the processing industries, 

the largest amount of investment falls on the production 

of food, beverages and tobacco products - 2859.4 mil-

lion dollars. USA (8.7%), production of finished metal 

products - 1662.3 million dollars. USD (5.1%), produc-

tion of rubber and plastic products, other non-metallic 

mineral products - 1127.0 million dollars. USD (3.4%), 

mechanical engineering - 794.5 million dollars. USD 

(2.4%), electricity and gas supply - 684.4 million USD. 

USD (2.1%), production of chemicals and chemical 

products - 654.2 million dollars. USA (2.0%). In enter-

prises of trade, repair of cars, household goods and per-

sonal items - 5480.2 million dollars. USD (16.7%), 

4228.2 million USD are concentrated in organizations 

engaged in real estate operations, renting, engineering 

and provision of services to entrepreneurs. USD 

(12.9%), in the financial sphere and insurance activity 

- 3641.1 million USD. USD (11.1%), in the field of in-

formation and telecommunications - 2201.1 million 

dollars. USD (6.7%), in the sector of professional, sci-

entific and technical activities - 2096.9 million dollars. 

USD (6.4%), 451.9 million USD are concentrated in 

agriculture. USA (1.4%) of foreign direct investment 

(Fig. 2) [11]. Production of chemicals and chemical 

products - 654.2 million dollars. USA (2.0%). 

 
Fig. 2. The structure of FDI in Ukraine by type of economic activity in 2019,% 

 

Most of the foreign direct investment in the 

Ukrainian economy during the entire period of inde-

pendence was directed to the acquisition of existing en-

terprises, their expansion, reconstruction and moderni-

zation. First of all, this applies to industrial enterprises. 

However, equipping industrial production with new 

equipment and technologies, especially those obtained 

as a result of conducting their own basic and applied 

research, requires the mobilization of more significant 

investment resources. 

In addition, promising industries for foreign inves-

tors are consumer goods, the agro-industrial sector, in-

formation technology and software, healthcare, the en-

vironment and tourism. The energy sector can poten-

tially also attract significant investment, but only after 

it has been restructured and privatized. 

The Ukrainian side is interested in investing in en-

ergy-saving technologies, agro-industrial complex, 

metallurgy, aircraft construction, transport and commu-

nications. First of all, it is necessary to support those 

areas of production that quickly produce the final prod-

uct, saturate the domestic market, have significant ex-

port potential, promote employment. Such industries 

are light and food industries, mechanical engineering 

and instrument making, metallurgy, chemical industry. 

In the agro-industrial complex - this is the technology 

of processing and storage of agricultural products. The 

latter direction may be the most promising, as up to 

40% of the world's black soil are concentrated in 

Ukraine. However, this growth largely depends on the 

government's contribution to the real policy of agricul-

tural privatization and the rapid implementation of this 

policy [7]. 

Dnipropetrovsk, Kyiv and Donetsk oblasts were 

among the ten most attractive regions of Ukraine for 

FDI inflows; as well as Odessa, Poltava, Lviv, Za-

porizhia and Ivano-Frankivsk regions. The largest 

amounts of FDI came to the capital (52.9% of the total) 

[11]. 

Currently, foreign direct investment in the regions 

of Ukraine is directed rather unevenly and chaotically, 

which, of course, inhibits the socio-economic develop-

ment of depressed regions, such as Chernivtsi, Kiro-

vohrad, Ternopil, Rivne regions. After all, as you 

know, these regions do not receive the necessary level 
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of investment to ensure their development. And the the-

sis that the eastern regions of Ukraine "feed" the west-

ern ones is especially relevant now, because the gap be-

tween the socio-economic development of the regions 

of Ukraine is growing. 

The main problems that negatively contribute to 

the attraction of FDI in the regions of Ukraine in mod-

ern conditions are: 

1) underdeveloped tools for developing the inter-

nal potential of regions, namely regional strategies. 

There is no systematic analysis of the region's internal 

potential and identification of ways to use it in the ex-

isting regional development plans. Accordingly, the 

analysis of the state of development of certain indus-

tries and spheres of activity conducted in this way does 

not contribute to the disclosure of the internal potential 

of the regions. 

2) falling volumes of foreign investment due to the 

deterioration of the socio-economic situation in the 

country and the decline in investment attractiveness of 

the regions of Eastern Ukraine due to hostilities. 

3) irrationality of FDI distribution, which leads to 

their low return. For a long time, there has been a con-

centration of investment in manufacturing, finance and 

insurance, wholesale and retail trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles. Due to the uneven distribu-

tion of investments, it is impossible to succeed in eco-

nomic development. Instead, there is a lack of direct in-

vestment in construction, agriculture, forestry and fish-

eries, due to the risk and seasonality of these investment 

projects. 

4) inefficiency of corporate governance and cor-

porate social responsibility. In Ukraine, there are prob-

lems with the fulfillment of mutual obligations, as a re-

sult of which investors from resident companies, which 

are not satisfied with domestic legislation, try to with-

draw capital from Ukraine [14]. 

However, Ukraine receives significant invest-

ments that affect the economy as a whole. One of the 

most important indicators of the system of national ac-

counts is gross domestic product (GDP). GDP charac-

terizes the final result of production activities of resi-

dent economic units in the field of tangible and intan-

gible production. 

Table 2 analyzes the inflow of investment and the 

size of Ukraine's GDP. 

Table 2 

Dynamics of GDP of Ukraine and foreign investments, 2009-2019 

Years GDP Foreign direct investment 

million US dollars Growth rate (%) million US dollars Growth rate (%) 

2009 947042 – 35616,4 – 

2010 1079346 14,0 39824,5 11,8 

2011 1299991 20,4 46293,5 16,2 

2012 1404669 8,1 29494,4 -36,3 

2013 1465198 4,3 53178,1 80,3 

2014 1586915 8,3 53704 1 

2015 1988544 25,3 38356,8 -28,6 

2016 2385367 20,0 32122,5 -16,3 

2017 2983882 25,1 31230,3 -2,8 

2018 3560596 19,3 31606,4 1,2 

2019 3974564 11,6 32905,1 4,1 

Source: calculated by the authors on the basis of data [11] 

 

To study the relationship between the increase in 

foreign investment and changes in GDP, you can use 

the correlation-regression model: 

GDP = f (Foreign direct investment),  (1) 

The initial data for the model are the growth rate 

of GDP and the size of foreign direct investment. To 

build a correlation-regression model, we use the pack-

age "Data Analysis" of the MS Excel spreadsheet pro-

cessor (Table 3-5). 

Table 3 

Estimated data from the regression analysis of foreign direct investment and GDP of Ukraine, 2009-2019 

Regression statistics 

Multiple R 0,455536375 

R-square 0,207513389 

Normalized R-square 0,108452563 

Standard error 7,011018348 

Observations 10 

Source: calculated by the authors on the basis of data [11] 

Table 4 

Estimated data of analysis of variance of foreign direct investment and GDP of Ukraine, 2009-2019 

Indicators df SS MS F Significance F 

Regression 1 102,969 102,969 2,094808 0,185824 

Balance 8 393,235 49,15438   

Total 9 496,204    

Source: calculated by the authors on the basis of data [11] 
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Table 5 

Estimated data of dispersion statistics on foreign direct investment and GDP of Ukraine, 2009-2019 
Dispersion 

statistics 
Odds 

Standard er-

ror 

t- statis-

tics 

P- Mean-

ing 

Lower 

95% 

Top 

95% 

Lower 

95% 

Top 

95% 

Y-intersection 15,9640002 2,2283 7,1640 9,58E-05 10,8254 21,1025 10,8254 21,1025 

Variable X 1 -0,10588243 0,0731 -1,4473 0,185824 -0,2745 0,06281 -0,2745 0,06281 

Source: calculated by the authors on the basis of data [11] 

 

The calculated value of R-square, which charac-

terizes the reliability of the model, is 20.8%, which in-

dicates a low level of reliability of the model, the Fisher 

coefficient is 2.41, the Student's t Distribution t is 1.45. 

The calculated indicators confirm a very low depend-

ence between variables. 

The calculated correlation coefficient R = 0.456 

indicates a moderate correlation between the data cal-

culated from the regression equation and the empirical 

data. 

The dependence of GDP growth on changes in the 

growth (decrease) of foreign direct investment is shown 

in Fig. 3. 

 
Fig. 3. Graph of distribution of GDP growth rates and foreign direct investment in Ukraine with a trend line 

Source: built by the authors on the basis of data [11] 

 

The data of fig. 3 show that the distribution of val-

ues is chaotic with respect to the trend line. All this con-

firms the conclusion that the change in the growth of 

foreign direct investment in Ukraine does not affect the 

change in GDP. 

In order to objectively assess the role of foreign 

investment in the Ukrainian economy, it is necessary to 

take into account, along with the positive aspects, a 

number of possible negative consequences. Western 

companies pay priority attention to the extraction and 

export of raw materials in Ukraine. This can lead to a 

rapid depletion of national reserves of non-renewable 

resources, as well as to further strengthen the position 

of extractive industries, which are already hypertro-

phied. Weak state regulation of issues related to attract-

ing foreign capital and lack of strict control over com-

pliance with environmental standards create conditions 

for the transfer to the territory of Ukraine of production, 

closing down in industrialized countries that pollute the 

environment [7]. 

The country that attracts foreign investment faces 

a dilemma: if the legislation is too restrictive, foreign 

capital will not be invested, if it is too liberal, then in 

some cases, when the economic or political situation 

worsens, foreign investors will export both profits and 

initial investment, which can lead to a payment crisis. 

Another problem arises in connection with state regu-

lation of foreign investment: if the state seeks to tightly 

control them, the flow of investment will decrease; if 

there are no state restrictions and incentives, then for-

eign investors will take into account only personal in-

terests. 

The institutional environment of direct state regu-

lation of foreign direct investment is an important 

mechanism that sends clear signals to foreign investors 

and significantly affects the scale and quality of capital 

raised in the country's economy. However, in this con-

text, it should be emphasized that today in Ukraine the 

development of the institutional environment continues 

to be one of the key issues of ensuring the effective 

functioning of the mechanism of state regulation of for-

eign direct investment in Ukraine [15]. 
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Ensuring the successful implementation of the 

goal of the process of state regulation of foreign direct 

investment in the institutional economy requires the 

implementation of a number of key objectives of this 

process, among which it is appropriate to highlight the 

following:  

1) directing the flow of foreign direct investment 

in the industry, which are a priority to ensure further 

transformation of the economy of the recipient country; 

2) elimination of obstacles to the movement of foreign 

direct investment through the unification of mecha-

nisms for their regulation; 3) promoting the liberaliza-

tion of investment regimes of recipient countries and 

the protection of foreign direct investment from politi-

cal and other risks; 

4) increase coordination and intensify control over 

foreign direct investment in order to achieve economic 

and monetary and financial stability by recipient coun-

tries; 5) ensuring the avoidance of contradictions (due 

to inconsistencies in national legislation) between for-

eign direct investors (including TNCs) and recipient 

countries; 6) the formation of common approaches to 

assessing the impact of various aspects of foreign in-

vestors on the economic development of the recipient 

country; 7) ensuring greater social responsibility of for-

eign investors for the consequences of their activities in 

the recipient country; 8) neutralization of negative con-

sequences from irrational behavior of foreign investors 

in the recipient country; 8) promoting entrepreneurship 

in the recipient country [16]. 

World experience shows that foreign investors are 

simply attracted to regions with lower wages. Foreign 

capital is invested in countries with higher wages, 

which is offset by better infrastructure, a more devel-

oped economy and a more efficient administration. The 

problem also arises when products with foreign invest-

ments appear on the market. The competitive ad-

vantages of these firms can lead to the bankruptcy of 

local producers, which causes an increase in unemploy-

ment. Of course, from an economic point of view, this 

is justified: more efficient producers displace weaker 

competitors. But in many cases there is opposition 

aimed at protecting national interests. Already today in 

some areas attempts to make foreign investment are re-

sisting [10]. 

Today, the investment climate in Ukraine is not fa-

vorable enough to attract new direct investment and re-

store their pre-crisis level. 

In order to identify the factors of investment at-

tractiveness of the economy, we analyze the place of 

Ukraine in the ranking of global competitiveness calcu-

lated according to the methodology of the World Eco-

nomic Forum (Table 6). 

Table 6 

Dynamics of Ukraine's position on the Global Competitiveness Index in 2012-2019 

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Number of countries in the ranking 144 148 144 140 138 137 140 141 

Ukraine 73 84 76 79 85 81 83 85 

Source: built by the authors on the basis of data [17] 

 

According to the global competitiveness rating by 

country, only Ukraine loses positions in the overall 

ranking of the global competitiveness index, in partic-

ular in 2019, Ukraine lost two positions compared to 

2018. 

Let's analyze its strengths and weaknesses in ac-

cordance with the 12 benchmarks that determine na-

tional competitiveness (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Estimation of the Global Competitiveness Index (GCI) of Ukraine in 2018-2019 

Source: built by the authors on the basis of data [17] 
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As can be seen from Fig. 4, weaknesses in 2019 

are the financial system, in which the rating of Ukraine 

dropped by 19 positions - to 136th place, the level of 

health care - the rating decreased by 9 positions to 101st 

place. Indicators of the level of technology adaptation 

deteriorated - from 77th to 78th place, macroeconomic 

stability - from 131st to 133rd place and innovation op-

portunities - from 58th to 60th place. 

At the same time, for the second year in a row, the 

country's position on the criteria of "goods market" - 

from 73rd to 57th place, "labor market" - from 66th to 

69th place and "institutional development" - from 110th 

to 104th place. 

In addition, Ukraine managed to rise slightly in 

such indicators as the level of education - from 46th to 

44th place and the level of business development - from 

86th to 85th place. 

In terms of the volume of the domestic market, 

Ukraine retained its former position - 47th place, and in 

terms of infrastructure 57th place. 

It is advisable to specify the main factors that have 

negatively affected the investment climate in Ukraine 

at present: 

- Ukraine’s low official level of GDP is one of the 

key barriers to the transition from macroeconomic sta-

bility to dynamic growth. Thus, the annual GDP growth 

rate of 2-4% typical for developed countries is funda-

mentally incapable of significantly changing Ukraine's 

competitive position and increasing investment attrac-

tiveness not only in the medium but also in the long run; 

-the practice of debt security of macroeconomic 

stability (further increase of debts for restructuring of 

previous ones, balance of payments, gold and foreign 

exchange reserves, mainly state absorption of "toxic" 

capital in the process of cleaning the banking sector) 

has brought debt pressure to a new level of danger 

amounted to 60.9% of GDP at the end of 2018 [11]; 

 structural imbalance of the labor market. The in-

terpretation of low wages as a competitive advantage in 

previous decades has led to a systemic crisis in the labor 

market, which has led to a decrease in the share of 

wages in GDP. Opportunities for realizing the eco-

nomic potential of the working population in Ukraine 

have been curtailed and the population's dependence on 

income earned abroad has increased. The lag in the 

level of wages (not only in comparison with the EU 

countries) discourages economic activity of citizens in 

Ukraine and increases the risks of labor emigration; 

 Ukraine is significantly displaced from the tech-

nological chains of value added. In just three years, the 

Ukrainian economy has lost 60% of its revenue from 

exports of medium- and high-tech products (primarily 

engineering and the chemical industry); 

 low competitiveness of Ukrainian goods on the 

world market, the main reasons for which are: structural 

limitations (narrow range and raw material orientation), 

unsatisfactory quality of products and services, non-

compliance with international technical standards, in-

adequate consumer characteristics; relatively high price 

due to low productivity; 

 unsatisfactory business conditions in Ukraine. 

According to the World Bank, the nature and volume 

of investment in Ukraine meet the conditions of doing 

business, where an improvement of 1% of the index 

leads to an annual increase in foreign direct investment 

by $ 250-500 million. USA. Although Ukraine is grad-

ually improving its position in the ranking (81st place 

in 2018 against 83rd in 2017), among the Eastern Part-

nership countries, it still ranks unsatisfactory in terms 

of foreign direct investment (FDI) per capita . 

The general unsatisfactory level of business con-

ditions is evidenced by the 81st place of Ukraine in the 

overall competitiveness rating 2017-2018 (Global 

Competitiveness Index), with the worst indicator of the 

effectiveness of antitrust policy - 136th out of 138 

places [18] . 

In order to increase the volume of foreign invest-

ment, first of all, the following measures are needed in 

the context of improving the investment policy of the 

state: 

 maximum simplification of procedures govern-

ing the relationship between the state and entrepreneurs 

in the field of attracting foreign investment; 

 legislative creation of a reliable system of insur-

ance and reinsurance of investment risks with the par-

ticipation of the state; 

 granting a foreign investor the right to lease (ra-

ther than own property, as is often suggested) a land 

plot for the placement of an enterprise with foreign cap-

ital for a period favorable to him; 

 creation of a regulatory framework for the set-

tlement of relations for attracting foreign investment in 

the development of mineral deposits; 

 ensuring the implementation of special regimes 

of investment activity in free economic zones and terri-

tories; 

 attraction of foreign citizens' savings into the in-

vestment sphere with the use of guarantee mechanisms 

for their return; 

 creation of a system of stability guarantees to en-

sure long-term financing of investment projects. 

In the process of rebuilding the economy of 

Ukraine, financial stabilization and overcoming the in-

vestment crisis, it will be appropriate to create a level 

playing field and incentives for national enterprises and 

enterprises with foreign partial or 100% investment 

[18]. 

In general, the low level of investment attractive-

ness of Ukraine determines the need to implement a 

new strategy for the country’s development, to deter-

mine the tasks to be solved in the medium and long 

term. Objectively, it is necessary to develop a "Program 

for the development of Ukraine's economy and recov-

ery of people's living standards until 2025, which 

should provide a significant increase in economic 

growth to 7% per year, increase the country's GDP by 

2-2.5 times, achieving pre-crisis level of real incomes 

of people. 

Also priority issues that need special attention are 

the fight against corruption, judicial reform and land re-

forms (slow pace of reforms), high business lending 

rates, the conflict in the East, bureaucracy, smuggling 

and the shadow economy [19]. 

Conclusions. Based on the study of the current 

state of foreign direct investment in the economy of 
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Ukraine, we can conclude that at the present stage of 

management there is a decrease in the intensity of for-

eign direct investment due to a number of economic and 

political factors. Despite the fact that over the last ten 

years the geographical structure of attracted FDI has 

changed somewhat, the main investor for Ukraine is the 

EU. A study of sectoral investment priorities in the na-

tional economy shows that the private sector of foreign 

countries is mainly interested in highly profitable areas, 

in particular, the financial sector and industry, which 

currently account for about half of foreign investment 

in the country's economy. 

Moreover, every year there is a growing differen-

tiation of attracting foreign investment in the field of 

their investments. 

The main ways to improve the policy of attracting 

foreign direct investment are: maximum simplification 

of procedures governing the relationship between the 

state and entrepreneurs in the field of attracting foreign 

investment; legislative creation of a reliable system of 

insurance and reinsurance of investment risks with the 

participation of the state; granting a foreign investor the 

right to lease (rather than own property, as is often sug-

gested) a land plot for the placement of an enterprise 

with foreign capital for a period favorable to him; cre-

ation of a regulatory framework for the settlement of 

relations for attracting foreign investment in the devel-

opment of mineral deposits; ensuring the implementa-

tion of special regimes of investment activity in free 

economic zones and territories; attraction of foreign cit-

izens' savings into the investment sphere with the use 

of guarantee mechanisms for their return; creation of a 

system of stability guarantees to ensure long-term fi-

nancing of investment projects. 
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