
 
POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

№26 (2020) 

VOL. 2 

ISSN 3353-2389 

Polish journal of science: 

 has been founded by a council of scientists, with the aim of helping the knowledge and scientific achieve-

ments to contribute to the world. 

 articles published in the journal are placed additionally within the journal in international indexes and li-

braries. 

 is a free access to the electronic archive of the journal, as well as to published articles. 

 before publication, the articles pass through a rigorous selection and peer review, in order to preserve the 

scientific foundation of information. 

 
Editor in chief –J an Kamiński, Kozminski University 

Secretary – Mateusz Kowalczyk 

 

Agata Żurawska – University of Warsaw, Poland 

Jakub Walisiewicz – University of Lodz, Poland 

Paula Bronisz – University of Wrocław, Poland 

Barbara Lewczuk – Poznan University of Technology, Poland 

Andrzej Janowiak – AGH University of Science and Technology, Poland 

Frankie Imbriano – University of Milan, Italy 

Taylor Jonson – Indiana University Bloomington, USA 

Remi Tognetti – Ecole Normale Superieure de Cachan, France 

Bjørn Evertsen – Harstad University College, Norway 

Nathalie Westerlund – Umea University, Sweden 

Thea Huszti – Aalborg University, Denmark 

Aubergine Cloez – Universite de Montpellier, France 

Eva Maria Bates – University of Navarra, Spain 

Enda Baciu – Vienna University of Technology, Austria 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

 

1000 copies 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

Wojciecha Górskiego 9, Warszawa, Poland, 00-033 

email: editor@poljs.com 

site: http://www.poljs.com 

 

  

mailto:editor@poljs.com
http://www.poljs.com/


 

CONTENT 

CULTURAL SCIENCES 

Olabisi Enitan Oni 
SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN 
HUNGARY: A STUDY OF SOCIAL AMENITIES IN 
BUDAPEST ................................................................... 3 

 

ECONOMIC SCIENCES 

Ovchar O. 
THE METHODOLOGY OF RISK ASSESSMENT FOR THE 
FORMATION AND REALIZATION OF INNOVATIVE 
ENTERPRISES’ FINANCIAL POTENTIAL UNDER THE 
CONDITIONS OF OPEN ECONOMY OF UKRAINE ......... 7 

Martseniuk O., Viderska V. 
THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE: THE CURRENT 
SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT ...... 10 

Potapova N., Zelinska O. 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF EVALUATION OF 
CHANGES IN USE INFORMATION TECHNOLOGIES .... 17 

 

Titov D. 
FINANCIAL CAPACITY AND ENSURING THE 
PROFITABILITY OF THE UNITED TERRITORIAL 
COMMUNITIES .......................................................... 24 

Ushkalenko I. 
PROSPECTS OF AGRO-LOGISTICS DEVELOPMENT IN 
THE CONTEXT OF ENSURING THE COMPETITIVENESS 
OF THE AGRARIAN INDUSTRY OF UKRAINE ............... 30 

Chikov I. 
INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR FOR IMPROVING 
COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES ............................................................. 38 

JURIDICAL SCIENCES 

Avilkina A. 
THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE 
STATE IN ANCIENT TIMES .......................................... 46 

Dzhalilov E. 
COMPENSATION FOR VIOLATION OF THE EXCLUSIVE 
RIGHT TO THE OBJECT OF INTELLECTUAL  
PROPERTY .................................................................. 49 

Zametina T. 
PRINCIPLES OF STATE NATIONAL POLICY IN MODERN 
RUSSIA ....................................................................... 51 

 

 

 

  



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 26, 2020 3 

CULTURAL SCIENCES 
 

SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN HUNGARY: A STUDY OF SOCIAL 

AMENITIES IN BUDAPEST 

 

Olabisi Enitan Oni 

Psycholinguistics of Intercultural Communication 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 

Moscow, Russia 

 

Abstract 

In Hungary, back in the 20th century, the issue of disability was viewed as a family affair and was never seen 

as a public discussion, for certain historical reasons. However, the 21st century has brought positive change into 

the system, whereby the environments and conditions of the disabled have been transformed and accepted, the 

notion of integration came to the forefront, and the process of the inclusion gained pace. This article is focused on 

the accessibility of people with disabilities (PWD) to social amenities in Budapest. This change can be partly 

attributed to the international legal regulations and various policy initiatives in the area of social inclusion of PWD. 

The research focuses on how PWD experience their lives as per accessibility to social amenities like sightseeing 

and recreational places, restaurants, public toilets, parking lots, and transportation. It is concluded that despite all 

these improvements, some areas still require government attention. 

Keywords: PWD, accessibility, social amenities, social inclusion, disabilities. 

 

Introduction 

In any given society, there is the existence of both 

abled and disabled people (People with disabilities – 

“PWD”). The World Health Organisation estimated 

that about 15% of the world's population lives with 

some form of disability, of whom 2-4% experience sig-

nificant difficulties in functioning. It also states that the 

number of people with disabilities is increasing annu-

ally and there is a higher risk of disability in older age-

groups (WHO World Report, 2011). 

The majority of PWD are isolated, hidden and not 

seen mingling with others in society because they have 

a long history of exclusion. According to Rimmerman 

(2013), children born with disabilities in Ancient 

Greece and Babylon were considered a portent of evil 

or signs that their parents had displeased the gods, and 

infanticide was practiced against babies with congenital 

impairment in ancient Athens and Sparta. 

Nevertheless, PWD have sometimes been treated 

with great respect and even exalted. In some places 

likes ancient Arab societies, mental disabilities were 

sometimes seen as divinely inspired, while in ancient 

Chinese text view them as people who have supernatu-

ral powers and can communicate with God than others 

(Braddock and Parish, 2001; Kim, 2006) 

In Hungary, back in the 20th century, the issue of 

disability was viewed as a family affair and was never 

seen as a public discussion, for certain historical rea-

sons. However, the 21st century has brought positive 

change into the system, whereby the environments and 

conditions of the disabled have been transformed and 

accepted, the notion of integration came to the forefront 

and the process of the inclusion gained pace. 

In 2012, Hungary signed up for the United Nations 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD). This is a convention that is set to affirm uni-

versal rights for disabled people. The principal areas of 

concern are changing attitudes and approaches to per-

sons with disabilities and the agreement that all persons 

with all disabilities must enjoy all human rights. 

The convention wants to enable participation in 

cultural, political and public life for people with disa-

bilities. Thus, they call for a rethinking in society view-

ing persons with disabilities as “subject with rights, 

who are capable of claiming those rights and making 

decisions for their lives based on their free and in-

formed consent as well as being active members of the 

society.“ (UN Department of Economic and Social 

Affairs, Disability, September 2012)’’ 

The convention clarifies how the categories of 

right apply to persons with disabilities and identify ar-

eas where adoption has to be made, to provide the free-

dom and participation of persons with disabilities. This 

convention has fought for equal rights and full access 

and inclusion of people with disabilities in Hungary. It 

has led to the development of the “social model” of dis-

ability. 

This study focuses on the research question of how 

PWD in Budapest are allowed to full and fair access to 

basic social amenities such as transportation and recre-

ational places, restaurants and support services from 

non-disabled people. 

Method 

Participants 

A total of 140 persons participated in this study, 

20% male and 80% female. The age range was: 73% 

between 19-24 years, 13.3% between 30-34 years, 

6.6% between 40-44 years, 6.6% between 50-54 

years. 

Instrument 

The following instruments were implemented 

in this study: a questionnaire /survey to gain infor-

mation from people about the lives of people with 

disabilities in Budapest, use of internet for direc-

tions, embarked on a field trip, interviewed people 

at sightseeing places and restaurants, physical ob-

servation of the transportation system. 
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Procedure 

We used the qualitative research method by creat-

ing questionnaires to gain information of PWD living 

in Budapest. We decided to interview only Hungarians 

to ensure that the questionee know the city well. The 

survey was filled out anonymously to make sure that 

everyone is honest. The questionnaire consisted of 12 

questions. (see Appendix 1)  

We started our research by surfing the internet to 

get information about the accessibility of sights for 

PWD in the society. Many websites showed that there 

are accessible entrances like ramps, lifts, and elevators. 

Most of the blogs and travel reports of tourists with dis-

abilities in Budapest gave some helpful advice about 

the transportation system, sights, and emergency ser-

vices. 

We went on the field trip equipped with the col-

lected information on our research. We visited some 

public places such as museums, parks, churches, gov-

ernment parastatal, and conducted oral interviews with 

some people for additional information.  

Even though majority of the information concern-

ing the transportation system can be found on the Bu-

dapesti Kozlekedesi Kozpont website otherwise known 

as BKK. Nevertheless, we decided to take a physical 

trip to the metro stations, trams and bus stations for 

proper observation and confirmation of all that we read 

and saw on the websites.  

During our field research, we visited some of the 

restaurants which have significant provisions for PWD. 

Some of these restaurants actually publicized on their 

websites the availability of these provisions. Remarka-

bly, we visited the country’s first café operated by 

PWD, of which all the staff lives with one disability or 

the other.  

Results  

The collated questionnaires were evaluated and 

the followings were the statistical analyses: 73% have 

come in contact with people with disabilities, 26.6% 

have not come in contact with people with disabilities, 

100% have always thought of accessibility in public 

places for the PWD, 80% believed that there are disa-

bled people in full-time jobs, 100% are aware that many 

people offers helps to disabled people in public places. 

Although, majority said that situation with social inclu-

sion in the countryside is not as good as in big cities 

like Budapest because the policies are less imple-

mented. For instance; there are less jobs, stigmatiza-

tion, unequal and unfair treatment, and less schools for 

disabled children. 

Through the feedbacks from the questionnaire, we 

were able to get an overview of the proportion of acces-

sibility in Budapest for PWD and also found out the in-

terest and attitude towards the inclusion of the PWD in 

the society. The questionnaire offers us the possibility 

to get a first impression of the conditions of PWD in 

Budapest, which we used for further research.  

Additionally, the questionees listed several attrac-

tions that are accessible for a disabled person. Many of 

them suggested that the city should improve the public 

transportation system by making it user-friendly for 

people with disabilities, but only two-thirds of them 

would be willing to pay more tax to the government to 

make the improvement possible.  

We realized that PWD can easily visit many places 

with little help. Public places likes “Gellert hill”, 

“Bridges”, “Heroes Square”, “Buda Castle”, “Margaret 

Island”, “Parliament”, “Thermal Bath”, etc are com-

pletely accessible. “Buda side” has nice sidewalks and 

just a few traffics. “Andrassy ut” is one of the main 

streets and it connects to shopping malls, great places 

and ends up at “Heroes Square” and “Varosliget” (city 

park), they are all completely accessible.  

However, we discovered that the accessibility of 

some places is still limited; Jewish Quarter requests that 

they take a bus because of the cobble-stoned streets and 

the small sidewalks, which could be problematic for 

PWD. Places like the museums and churches usually 

have a separate accessible entrance. The museums of-

ten has toilets for PWD. Unfortunately, it is impossible 

to climb the observation towers of the churches because 

the buildings are very old and the towers are very small. 

Many museums offer free admission for wheelchair us-

ers and their caregivers. There are special tours for deaf 

and blind people. In summary, many places and sights 

are easily accessible alone or just with little help. 

In the transportation system, there are varying de-

grees of accessibility. The airport in Budapest offers a 

service to support and help the disabled people to make 

their arrival and departure easier. Although, there is a 

need to call the airport at least 48 hours before the de-

parture if anyone needs to take advantage of this ser-

vice. The trolleybuses are all accessible as well. On the 

other hand, metro line 4 is completely accessible, while 

metro line 1 is not accessible, metro 2 and 3 are par-

tially accessible. However, parallel routes that are ac-

cessible are recommended on the websites. Tram 4 and 

6 are fully accessible as well except for the “Boraros ter 

stop”, while Tram 2 is not accessible. In cooperation 

with the Budapest branch of the National Federation of 

disabled persons, the BKK introduced the door-to-door 

minibus transport service. 

We visited some restaurants like “Trofea Grill”, 

“Premier Kultcafe”, “Hemingway”, “Robinson Time-

less Kitchen”, “Olivia”, “Kaltenberg”, “Vapiano”, 

“Kajahu Food Together,” “Gosser Kis Bojtar 

Vendeglo”, “Kapcsolj Ki A Borsodival” and found out 

that majorities have ramps, handicapped accessible en-

trances, separate adaptable halls for the disabled (in 

case they have programs and events), toilets, car parks, 

special seating arrangements, etc. Some have stairs 

handrails for visually impaired, for instance, “Kalten-

berg restaurant”. During our research, we visited a res-

taurant which is first of its kind (“Nem Adom Fel” 

meaning “Never give up”) where the employees are 

mainly PWD. Remarkably, this restaurant is largely 

patronized by non-PWD. It is located in the District 

VIII in Budapest. After interviewing some of the disa-

bled people at this restaurant, we realized that it makes 

them feel comfortable psychologically whenever they 

visit because of the assurance that they will get the best 

service and will be served by disabled persons like 

them. 
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Conclusion 

In conclusion, PWD in Budapest enjoys signifi-

cantly social inclusion. They have provisions for basic 

things and they can play their social roles actively by 

going out to sightseeing places, accessible transport 

systems, availability of places to mingle and dine with 

others publicly without feeling isolated, abused or dis-

respected. Budapest already offers many opportunities 

and helpful services for PWD. 

Although, there’s a need for improvement espe-

cially the conditions of the street needs to be worked 

on. There are lots of places that are completely inacces-

sible. More also, the restaurants that render services to 

PWD should provide braille menu, audio cassette tapes 

of the menu, a large print menu for vision impaired per-

sons. There is also a need for low lighting for an ambi-

ance that could offer a small flashlight for use on the 

table. 

 

Apendix 1 
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ECONOMIC SCIENCES 
 

THE METHODOLOGY OF RISK ASSESSMENT FOR THE FORMATION AND REALIZATION OF 

INNOVATIVE ENTERPRISES’ FINANCIAL POTENTIAL UNDER THE CONDITIONS OF OPEN 

ECONOMY OF UKRAINE 

 

Ovchar O. 

phD student 

Ivan Franko National University of Lviv 

 

Abstract 

The globalization of world economic processes and the studies of the associated benefits and risks for national 

economies require the usage of modern tools and approaches in such scientific research. At this stage of develop-

ment of Ukrainian financial science, there is a potential for improving the qualitative methods of assessing the risk 

of formation and realization of the financial potential of economic entities. We recommend that these methods 

could be actively applied to transitive open economies in the context of European integration processes. 

Keywords: financial resources, financial potential, financial risks, risk assessment, innovative enterprises. 

 

Making financial decisions, the usage of purely 

quantitative risk assessment methods may not be suffi-

cient to minimize the potential adverse impact on the 

enterprise. Therefore, the practice of financial manage-

ment should be complemented by the usage of qualita-

tive approaches to improve the efficiency of the analy-

sis and increase its level of information for regulatory 

institutions and business units in Ukraine. Given this, 

we propose a methodological approach for risk assess-

ment of formation and realization of the innovative en-

terprises financial potential under conditional of the 

open national economy. At the same time, this ap-

proach can be applied as a whole to all economic enti-

ties in the economy without determination of the spe-

cific nature of their activities. For risk assessment, a 

methodology is proposed that is based on the need of 

usage the the Delphi method. The problem using this 

technique is the formation of a sample, which, in our 

opinion, should include specialists, scientists, practi-

tioners and experts of certain industries, representa-

tives, international institutions, in particular credit, etc., 

both domestic and foreign, and the usage of specific 

methods of their survey. Only taking into account the 

expert assessments of domestic and foreign specialists 

will enable to obtain adequate and analytically useful 

results in context of their possible usage by specialized 

ministries and agencies, etc. At the same time, the pro-

portions of involvement of domestic and foreign spe-

cialists are proposed: 50 to 50%, taking into account the 

estimation under the conditions of open national econ-

omy and the importance of the position of potential in-

vestors as owners of significant amounts of financial 

resources. 

We propose to highlight 5 risk groups of formation 

and realization of the financial potential of enterprises 

under the conditions open economy, which conceptu-

ally corresponds to the selected components of the lat-

ter (in the context of each group, the key, in our opin-

ion, factors that may cause these risks are evaluated): 

1) Institutional and legal (level of investor confi-

dence in the country in the world; institutional regula-

tion of business relations; favorable / unfavorable legal 

regimes for investing; compliance / inconsistency with 

international standards and quality criteria; institutional 

integrity in global financial structures; 

2) socio-cultural: ecology and demographic situ-

ation in the country; labor relationships and labor mi-

gration; economic culture; business mentality and tra-

dition; inviolability of private property and threat of 

raiding; 

3) trade and infrastructure: structure of exports 

and imports; sectoral features in trade; stimulation of 

financing of production priority for the country; finan-

cial and credit infrastructure in business lending; the 

quality of infrastructure in the country (airports, sea-

ports, other types of communications as an indispensa-

ble component for attracting investors); 

4) financial and investment: sustainability of 

economic growth; the effectiveness of fiscal and mon-

etary measures; share of innovative enterprises; devel-

opment of creative industries and structural efficiency 

of economy; participation in the redistribution of global 

investment flows; 

5) digital and scientific-technological: cyberat-

tacks and security of information; the level of develop-

ment of the digital economy in the country; participa-

tion in technology transfer; attraction of financial re-

sources to / through research and development by 

enterprises; international business mobility in the coun-

try, presence and protection (patenting) of inventions. 

Therefore, all selected groups include 5 factors for 

assessment of their associated risk level. This assess-

ment is proposed to be performed on a 20-point scale 

for each of the 5 factors within the risk groups, with a 

certain number of points being scored on the principle: 

higher score means lower risk associated with the rele-

vant factor, and vice versa, using the following point 

scale: 

 favorable situation - 16-20 points; 

 acceptable situation - 11-15 points; 

 unfavorable situation - 6-10 points; 

 unacceptable situation - 0-5 points. 

Therefore, the weighted average of the estimates 

(by calculating the arithmetic mean) of the factors for 

each expert group is determined. The next step is to de-

termine the average risk level estimate for each group 

within the sample as a whole (arithmetic mean calcu-
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lated by dividing the sum of the weighted average val-

ues of the factors of a particular group by the sample 

size). For convenience, we propose the following gen-

eral formula for performing these calculations: 

m

n

e

R

m

j

ij

n

i

f









1

1

, 

where R
f  – level of risk by the f-th group of fac-

tors; еij – assessment of the i-th factor by the j-th expert, 

pts; n – number of factors of f-th group; m – sample 

volume. 

Given the specific nature of the risk assessment of 

the formation and realization of the innovative enter-

prises’ financial potential under the conditions of open-

ness of the economy of Ukraine, special attention is 

needed to differentiate the respective risk groups by 

their importance to determine the risk categories as a 

whole. 

So, in order to calculate the weight of each of the 

five risk groups, we propose the following weighting 

ratios for each, in%: 

 institutional and legal - 10%; 

 socio-cultural - 10%; 

 trade and infrastructure - 25%; 

 financial and investment - 25%; 

 digital and scientific- technological - 30%. 

The reasons for such graduation and the assign-

ments of appropriate weights for the respective risk 

groups are the following: 

- institutional, legal and socio-cultural risks tend 

to remain significant for financial capital suppliers and 

recipients; 

- equally important, we believe, are those that min-

imize financial, investment, trade and infrastructure 

risks (with particular regard to the infrastructure 

“weaknesses” of the national economy and their assess-

ment by experts); 

- the assignment of the highest weight ratio to dig-

ital and scientific- technological risks is conditioned by 

the current world trends and the development of the 

digital economy, and the associated threats and poten-

tial opportunities for accumulation of the financial re-

sources for enterprises. 
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1

*
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ff RpR  

where R – rating value of risk level, pts; R
f  – av-

eraged assessment of the level of risk by the f-th group 

of factors, pts; fp  – a coefficient that reflects the 

weight of the assessment of the f-th risk group. 

Given the weights of risk assessments we have 

identified above, we summarize: 

54321 *3,0*25,0*25,0*1,0*1,0 RRRRRR  , 

where R – rating value of risk level, pts; R1 - R5 – assessment of the risk level by respective groups (specified 

in table 1) 

Table 1 

Methodology of risk assessment of formation and realization of innovative enterprises’ financial potential under the con-

ditions of open economy of Ukraine 
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Socio-cultural R2 10 

Trade and infrastructure R3 25 

Financial and investment R4 25 

Digital and scientific-

technological 
R5 30 

Source: developed by author 

 

For overall level of risk evaluation, as a purpose of the methodology usage, we apply a rating system with the 

definition of 5 risk categories that correspond to certain values of R (Table 2) 
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Table 2 

Risk categories and their characteristics based on types and acceptability 

Score interval (R, pts) Risk category Risk type The acceptability degree 

18-20 A minimal acceptable 

14-17 B low acceptable 

10-13 C moderate acceptable 

7-9 D high unacceptable 

4-6 E maximal unacceptable 

0-3 F megarisk (cyberrisks) unacceptable 

Source: developed by author 

 

Risks of categories F, D and E are unacceptable 

given the prospects of formation and realization of fi-

nancial potential of enterprises in the country. At the 

same time, within the megarisks (category F), we dis-

tinguish cyber risks as a relatively new type of risk that 

accompanies the non-cash flow of all financial re-

sources between different entities, among them, banks, 

government institutions, international credit institu-

tions, etc. Relevant threats are actualized for domestic 

enterprises in the context of increasing openness of the 

national economy and integration into international 

markets, in particular the EU. Category B and C risks 

are clearly tolerated. Category A risk is a benchmark 

that optimizes the use of financial resources from mul-

tiple sources. 

The proposed methodology of risk assessment of 

formation and realization of innovative enterprises’ fi-

nancial potential under the conditions of openness of 

the Ukrainian economy, in our opinion, has the follow-

ing advantages: 

– convenient and easy to use, contains of excessive 

detail, but at the same time provides a comprehensive ap-

proach to the risk group analysis process; 

– provides the possibility of taking into account the 

impact of different risk groups with weight adjustments, 

with appropriate justification and explanation; 

– covers risk groups that are conceptually linked to 

the components of the openness of the national economy, 

which maximally adapts it to carrying out assessments un-

der such conditions; 

– provides specific points by the experts and deter-

mines the final rating value of the risk level by releasing 

relevant information (presenting it to the management of 

business structures) allows state institutions and specific 

enterprises to take adequate measures to minimize the 

risks that create a critical threat at that time and facilitates 

decision making process; 

– takes into consideration the innovation compo-

nent in the enterprises’ activity, however, it can be applied 

universally to all economic entities within the national 

economy, irrespective of their innovation. 

Hence, in our opinion, application of the most 

complex methods of economic and mathematical mod-

eling and expert assessments makes it possible to carry 

out at an adequate level an analysis of the formation and 

use of financial potential of enterprises, taking into ac-

count the openness of the Ukrainian economy and con-

sidering the need to stimulate their innovative orienta-

tion in order to increase the level of competitiveness in 

the context of digitization global markets. At the same 

time, the analysis provided is the basis for substantiat-

ing appropriate decisions at the state and enterprise 

level to avoid potential risks and to optimize the attrac-

tion of financial resources from diversified sources us-

ing the benefits of openness and integration. 
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Анотація 

В статті розглянуто динаміку показників фінансової стабільності банківської системи України та за-

пропоновано подальші шляхи її розвитку. Відсутність стабільності у забезпеченні виконання зобов'язань 

перед вкладниками з боку банків та пропозиції кредитних ресурсів гальмує подолання кризових явищ та 

піднесення економічного розвитку. 

Abstract 

The dynamics of indicators of financial stability of the banking system of Ukraine is considered in the article 

and further ways of its development are suggested. The lack of stability in securing the fulfillment of obligations 

to depositors by banks and the supply of credit resources hinders crisis management and economic development. 

Ключові слова: банківська система, комерційні банки, Національний банк України, ринкова еконо-

міка, непрацюючі кредити, операційний ризик. 

Keywords: banking system, commercial banks, National bank of Ukraine, market economy, non-performing 

loans, operational risk. 

 

В умовах сьогодення банківська система - од-

ним із важливих чинників розвитку ринкової еко-

номіки, основою якої складають НБУ та комерційні 

банки. Добробут кожного клієнта банку залежить 

від надійності банківської системи. За останні роки 

відбулось значне скорочення кількості банків. 

Отже, необхідно проаналізувати сучасний стан ба-

нківської системи чинники, що впливають на її ро-

звиток. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняні 

вчені В. В. Фатюха, В. В. Коваленко, В. І. Міщенко, 

К. О. Рилова , Л. О. Примостка займались дослі-

дженням розвитку банківської системи. Роль НБУ 

у регулюванні всієї банківської системи висвітлено 

у працях М. В. Старинського та З. М. Васильченко. 

Мета дослідження. Проаналізувати сучасний 

стан банківської системи України, здійснити аналіз 

діяльності банків на ринку надання банківських по-

слуг та рекомендацій щодо її подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Банківський 

система України посідає важливу роль у розвитку 

та функціонуванні економіки. Сучасна банківська 

система України є дворівневою. Національний банк 

України є центральним банком, який проводить 

єдину державну грошово-кредитну політику з ме-

тою забезпечення стабільності національної грошо-

вої одиниці, а саме: є емісійним центром, встанов-

лює офіційний курс гривні до інших валют, здійс-

нює банківське регулювання тощо. 

Необхідною умовою ефективного функціону-

вання економіки будь-якої країни є ефективний ро-

звиток банківського сектору. Банки є інститутами 

фінансового ринку, що забезпечують процеси аку-

муляції і перерозподілу вільних фінансових ресур-

сів, забезпечуючи рух коштів між усіма економіч-

ним суб’єктами та підтримку процесів економіч-

ного відтворення [4]. 

Банківський сектор залишається у хорошому 

фінансовому стані. Банки високоприбуткові, рента-

бельність капіталу сектору є рекордною. Цього 

року відрахування до резервів будуть найнижчими 

за більш як десятиріччя. Низька вартість кредит-

ного ризику зберігатиметься найближчими роками, 

адже макроекономічні умови сприятливі, боргове 

навантаження реального сектору прийнятне, а до-

ходи домогосподарств стрімко зростають. 

Проведене у 2019 році стрес-тестування пока-

зало, що у системі залишається кілька банків, зок-

рема два державних, із суттєвими проблемами. 

Вони можуть потребувати значних обсягів капіталу 

за несприятливим макроекономічним сценарієм. 

Їхня фінансова стійкість є низькою, фінансові уста-

нови вразливі до можливих криз. Державні банки 

залишаються у фокусі уваги НБУ, оскільки вони є 

значущими для банківської системи. НБУ очікує 
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швидких рішень незалежних наглядових рад, спря-

мованих на розчищення балансів від непрацюючих 

кредитів, зміну бізнес-моделей, оптимізацію опера-

ційних витрат [2]. 

Проте в механізмі функціонування кредитної 

системи величезну роль відіграють комерційні ба-

нки. Вони акумулюють основну частку кредитних 

ресурсів, надають клієнтам повний комплекс фі-

нансового обслуговування, включаючи видачу по-

зик, прийом депозитів, розрахунки, купівлю-про-

даж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти 

тощо [2]. 

Банківська система України протягом 2017–

2019 рр. зазнала значних змін. Зміни насамперед зу-

мовлені фінансовою кризою, яка показала нездат-

ність банківської системи подолати несприятливі 

явища в економіці. Підвищення курсу іноземних 

валют привело до недовіри людей до банків: вони 

намагаються якомога швидше забрати свої депо-

зити та оминути можливість взяття кредитів. Біль-

шість громадян готові тримати свої заощадження 

вдома, а не розміщувати їх на депозитних та поточ-

них рахунках комерційних банків [7].  

Комерційні банки займають унікальну пози-

цію у сфері акумулювання необхідної економічної 

інформації, часто володіючи відомостями, недосту-

пними для інших економічних суб’єктів. Тому ба-

нки здатні відігравати вирішальну роль у процесі 

мобілізації ресурсів, виступаючи у якості інвесто-

рів (а в ряді випадків і гарантів) здійснюваних інно-

ваційних заходів.  

З-поміж усіх інститутів фінансового ринку 

саме комерційні банки мають найбільш потужну 

ресурсну базу, а отже вони природно та в силу спе-

цифіки своєї діяльності зацікавлені у поверненні 

кредитів і відповідно у здійсненні добросовісної ек-

спертної оцінки інноваційних проектів та отри-

манні ефективних результатів від інвестування ко-

штів у ці проекти. Останнім часом відсутність ста-

більності у забезпеченні виконання зобов'язань 

перед вкладниками з боку банків та пропозиції кре-

дитних ресурсів гальмує подолання кризових явищ 

та піднесення економічного розвитку. Одним з ва-

жливих завдань стає моніторинг функціонування 

банків щодо саме стабільного розвитку. 

Фінансова стабільність банківської системи - 

це міра повноти та якості вирішення завдань, пос-

тавлених перед системою, виконання банківською 

системою своєї місії, що забезпечує досягнення по-

зитивного фінансового результату; спроможності 

максимально ефективно та з мінімальним ризиком 

трансформувати, розподіляти та використовувати 

ресурси задля виконання власних зобов'язань, збе-

реження ефективності діяльності банків в умовах 

допустимого ризику та нівелювання наслідків 

кризи [2]. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості діючих банків в Україні (2011-2020рр.)[5]. 

 

З рис.1 видно, що кількість діючих банків має 

тенденцію до скорочення і в 2020 році становить 75 

банків, з них 35 з іноземним капіталом. Найважли-

вішою з причин таких суттєвих змін в банківському 

секторі, а саме в скороченні кількості банківських 

установ, є непрозорість діяльності великої кількості 

банків та їх приналежність до олігархічних кланів. 

Різке скорочення кількості комерційних бан-

ків, що відбувалося починаючи з 2014 р., стало ре-

зультатом кардинальної трансформації засад і ме-

ханізмів роботи всієї вітчизняної банківської сис-

теми, подолання її застарілих хвороб [5].  

Зокрема, до 2014 р. НБУ навіть не володів по-

вною інформацією про всіх кінцевих бенефіціарів 

комерційних банків-резидентів України. Саме ма-

ловідомі комерційні банки без певного рейтингу 

займалися відмиванням коштів та переведенням їх 

в офшорні зони, обслуговуванням вузького кола 

власних клієнтів без урахування реальних потреб 

економіки. 

Ризики для капіталу за умови гіпотетичної 

кризи спричиняють такі фактори: недостатньо кон-

сервативна оцінка платоспроможності клієнтів, ко-

ротка строковість фондування, значна валютна 
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складова у балансах банків та недостатня опера-

ційна ефективність.  

Щоб мінімізувати негативні ефекти від реалі-

зації цих ризиків, фінустанови повинні підтриму-

вати показники достатності капіталу на рівні, ви-

значеному за результатами оцінки стійкості. Забез-

печення встановленого рівня нормативів та 

поступове впровадження нових вимог до капіталу 

посилить стійкість банків до можливих криз.  

Показники діяльності фінустанов поліпшу-

ються: зростає обсяг кредитного портфеля, його як-

ість покращується, відрахування до резервів найни-

жчі за більш як десятиліття, банки високоприбут-

кові. Тому адекватність капіталу фінустанов значно 

вища від мінімальних нормативів.  

Середнє значення достатності регулятивного 

капіталу зараз становить 19.4%, основного – 13.6%. 

Такі показники за поточних макроекономічних 

умов створюють комфорт більшості банків та регу-

лятору, а запас капіталу забезпечить виконання пі-

двищених вимог і надалі, не сповільнюючи темпи 

кредитування (рис.2). 

Водночас високі поточні показники достатно-

сті капіталу не дають повної гарантії того, що банк 

матиме достатній запас міцності за будь-яких об-

ставин. Криза може призвести до втрати значної ча-

стини капіталу за кілька місяців, а це створить за-

грози платоспроможності [2]. 

Тому НБУ, як і регуляторів у інших країнах, ці-

кавить не лише поточний стан справ, а й потенційна 

стійкість банків до криз. Для цього НБУ щорічно 

проводить стрес-тестування. 

 
Рис.2. Розподіл достатності капіталу банків на 01.10.2019.[2]. 

 

У сценарії стрес-тесту закладають найбільш 

релевантні ризики, які майже гарантовано реалізу-

ються в несприятливих умовах. На сьогодні такими 

факторами ризику є недостатньо консервативна 

оцінка платоспроможності позичальників, коротка 

строковість фондування, значна валютна складова 

у балансах банків та низька операційна ефектив-

ність. У результаті моделювання наслідків неспри-

ятливого сценарію для 18 банків виникає потреба в 

капіталі на загальну суму 73.8 млрд грн. 

Цьогоріч у фокусі уваги оцінки стійкості були 

кредити домогосподарствам через їхнє стрімке зро-

стання протягом останніх років. Якість цього порт-

феля дуже залежить від макроекономічних умов. 

Під час попередніх криз частка споживчих креди-

тів, що ставали дефолтними, сягала 21%. Саме ці 

параметри використано у несприятливому сценарії 

стрес-тесту. Унаслідок результати оцінки стійкості 

для роздрібних банків виявилися гіршими, ніж то-

рік. 

Із 1 січня 2022 року НБУ вимагатиме від банків 

покривати операційні ризики капіталом. Відпові-

дну постанову буде затверджено найближчим ча-

сом, а отже, банки матимуть достатньо часу для під-

готовки. Необхідний рівень капіталу під неочіку-

вані збитки від операційного ризику 

визначатиметься відповідно до методології Базеля 

ІІІ, проте з урахуванням особливостей української 

банківської системи. Врахування операційного ри-

зику збільшить зважені на ризик активи банків, а 

отже, знизить значення показників достатності ка-

піталу. Проте тривалий перехідний період і висока 

поточна прибутковість дадуть змогу більшості бан-

ків без проблем виконати нові вимоги  

Операційний ризик (ОР) – це ймовірність ви-

никнення збитків або недоотримання доходів уна-

слідок недоліків в організації внутрішніх процесів, 

дій працівників банку, збоїв у роботі інформацій-

них систем або впливу зовнішніх факторів. ОР ук-

лючає юридичний ризик, однак має виключати ре-

путаційний та стратегічний ризики. 

Щодня банки наражаються на події ОР. Збитки 

від них є неодмінною складовою поточної роботи, 

їх банк переважно може достовірно оцінити, закла-

дає у ціноутворення продуктів і вони не створюють 

ризиків для його діяльності. Однак зберігається 

ймовірність неочікуваних подій, від яких банк 

може понести величезні, практично необмежені 

втрати.  

Фінустанови мають тримати капітал під пок-

риття цих збитків. Кібератака вірусом “Petya” у 

2017 році є яскравим прикладом такої неочікуваної 

події. Вона вразила банки з понад третино активів 
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системи. У деяких банках робота зупинилася на кі-

лька днів, втрати від цього досі важко достовірно 

оцінити. 

У Європі державні банки рідко є ключовими 

учасниками фінансового сектору. В Україні ж вони 

відіграють системну роль. Висока частка держав-

ного капіталу в українському банківському секторі 

– наслідок криз. Нині держбанки, насамперед Оща-

дбанк та Укрексімбанк, мають ряд фундаменталь-

них проблем, зокрема незадовільну якість активів, 

низькі процентну маржу та операційну ефектив-

ність. Унаслідок цього вони неспроможні само-

стійно генерувати капітал. Оскільки ці банки є ве-

ликими гравцями, виникають системні ризики для 

всього сектору. Основною метою держбанків має 

стати максимізація вартості для власника та потен-

ційних інвесторів. Очікується, що новопризначені 

незалежні наглядові ради належно трансформують 

стратегії банків. У підсумку за кілька років держава 

має суттєво знизити свою участь у капіталі фінан-

сових установ. 

В сучасних умовах банківські кредити обслу-

говують переважно фінансування споживчого по-

питу населення, темпи зростання кредитів якому у 

кілька разів перевищують темпи росту кредитів 

підприємствам. Крім того, головне спрямування 

кредитної політики банків щодо обслуговування 

підприємств визначається передусім їхніми поточ-

ними потребами у формуванні оборотного капіталу 

(особливо у сфері торгівлі), про що свідчить не 

лише динаміка абсолютних сум коштів, котрі відо-

бражають масштаби банківських кредитних вкла-

день, але і строкова структура їхнього розміщення, 

у якій абсолютну перевагу мають саме коротко-

строкові кредити [3]. 

Галузева структура кредитного портфеля, що 

відображає вкладення банківських ресурсів переду-

сім у сфери зі швидким оборотом капіталу, а не на 

галузі, що можуть стати основою створення дода-

ної вартості та стимулювання розвитку вітчизняної 

економіки на інноваційній, довготривалій основі 

(рис. 3). 

 
Рис. 3.  

Галузева структура кредитного портфеля комерційних банків України за станом на 1.01.2019 р.[1] 

 

Також із вдосконаленням онлайн-банкінгу 

скорочується кількість звичайних клієнтів у відді-

леннях, адже частина їх почала користуватися пос-

лугами інтернет-банкінгу. Це також вплинуло на 

сучасні тенденції в банківському секторі. Негатив-

ними наслідками таких змін є скорочення робочих 

місць, так, за даними НБУ, з 2015 року по жовтень 

2018 року кількість працівників банківської сфери 

скоротилася на 121,5 тис. осіб – до 133,3 тис. спів-

робітників [5]. 

Як видно із наведених на діаграмі даних, най-

більша частка у кредитному портфелі комерційних 

банків належить кредитам, що надходять до сфер 

оптової та роздрібної торгівлі, котрі нарівні з опе-

раціями з нерухомим майном, які також можна при-

рівняти до торгівлі, становлять 42% від загального 

обсягу банківських кредитів. А це аж ніяк не може 

сприяти створенню надійної довгострокової бази 

для стійкого, тривалого економічного зростання 

шляхом інвестування коштів у переробну промис-

ловість та стимулювання інноваційної активності. 

Крім того, переважна більшість дороговартіс-

них угод у торгівлі припадає передусім на купівлю 

імпортної продукції в силу відсутності розвинутого 

внутрішнього ринку та розгорнутих належним чи-

ном виробничих потужностей, що характеризує фа-

ктичне спрямування банківських ресурсів на фінан-

сування іноземних виробників та інновацій за кор-

доном. В Україні частка держави у банківському 

секторі зростала в періоди криз. До 2008 року час-

тка держбанків за активами становила близько 10%. 

Після кризи вона подвоїлась, що на той час було зі-

ставним із показниками Польщі та Сербії. Проте від 

початку 2015 року вона стрімко зросла до 50%. 

Ключовими факторами стали націоналізація При-

ватбанку та перехід багатьох клієнтів у державні 
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банки. 

 
Рис.4. Частка непрацюючих кредитів у групах банків [2]. 

 

Рівень непрацюючих кредитів (NPLs) у секторі 

продовжує скорочуватися. Фактори залишаються 

незмінними –зниження обсягів неякісних валютних 

кредитів унаслідок укріплення гривні; “розмиття” 

споживчого портфеля новими кредитами та фінан-

сова реструктуризація корпоративних кредитів. Не-

працюючі кредити на балансах банків не несуть 

значного ризику – рівень покриття резервами досяг 

93.8%. Фінансові установи повинні позбуватися не-

працюючих активів [2]. 

В червні 2019 року НБУ затвердив Положення 

про організацію процесу управління проблемними 

активами в банках України. Згідно з ним банки зо-

бов’язані розробити та затвердити до квітня 2020 

року стратегії управління проблемними активами 

для зменшення частки NPLs на балансах.  

Успіх за цим напрямом переважно визначати-

меться динамікою розчищення балансів державних 

банків – на них сьогодні припадає 73% непрацюю-

чих кредитів. Тільки Приватбанк має 43% таких 

кредитів, практично усі вони – це кредити надані 

бізнесам його колишніх власників. 

 
Рис.5. Структура пасивів банків(2007-2019рр.)[2]. 

 

Частка коштів населення, бізнесу та бюджету 

за рік зросла на 5.2 в. п. і наприкінці жовтня стано-

вила 85.3% зобов’язань банків. Натомість частка за-

лучень від нерезидентів у валюті скоротилася на 3.7 

в. п. ‒ до 10.4%. Зовнішні борги банків несуттєві – 

близько 5 млрд дол., 70% із них – залучення держа-

вних банків від міжнародних фінансових організа-

цій або ж через розміщення єврооблігацій.  

Валютне фондування банки залучають перева-

жно на внутрішньому ринку: його обсяги в 3.5 раза 

перевищують валютні кошти, залучені зовні. Про-

тягом 2020 року держбанки мають сплатити 720 

млн дол. За єврооблігаціями, тому зовнішній борг 

сектору ймовірно знову скоротиться. 

Кошти фізичних осіб на вимогу зростали шви-

дше, ніж строкові. З огляду на загальне зниження 

відсоткових ставок, банки не пропонують премії за 

2019 
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довші вкладення, а тому у вкладників недостатньо 

стимулів залишати кошти на довше. Відтак частка 

зобов’язань із залишковим терміном до одного мі-

сяця за рік зросла на 3.6 в. п. ‒ до 66%. Коротка 

строковість зобов’язань є системним ризиком лікві-

дності (рис.6). 

 
Рис.6. Кошти фізичних осіб, включаючи ощадні сертифікати [2]. 

 

Обсяги валютних коштів фізичних осіб були 

практично незмінними протягом трьох років, проте 

почали стрімко зростати у 2019 році – до 9.5% р/р 

наприкінці жовтня. Це призупинило дедоларизацію 

балансів банків, яка відбувалася останні кілька ро-

ків.  

Раніше НБУ визначив високу доларизацію фі-

нансового сектору як один із системних ризиків. 

Тому нещодавно прийнято рішення змінити алго-

ритм формування банками обов’язкових резервів. 

Банківський сектор отримав рекордні за 

останнє десятиріччя прибутки завдяки високій опе-

раційній ефективності та низьким відрахуванням у 

резерви. Серед основних факторів операційної при-

бутковості – високі чиста процентна маржа та комі-

сійні доходи. 

Банкам слід скористатися періодом високої 

прибутковості для вирішення питань капіталізації, 

інвестування у нові технології та модернізації про-

цесів управління ризиками. Викликом є відчутне 

зростання адміністративних витрат, зокрема на оп-

лату праці [2]. 

За 9 місяців 2019 року чистий прибуток банків-

ського сектору зріс у 4.4 раза р/р до 48.4 млрд грн. 

Із 76 діючих банків прибутковими від початку року 

були 66. 85% збитків сформував Укрсоцбанк, який 

у листопаді було приєднано до Альфа-банку. На ре-

шту збиткових банків припадало лише 1.6% чистих 

активів сектору, що не створює системного ризику 

(рис.5). 

 
Рис.7. Фінансовий результат банківського сектору, млрд грн. [2]. 



16  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 26, 2020 

Платоспроможні на сьогодні банки (крім При-

ватбанку) за останні два роки компенсували понад 

третину втрат 2014 – 2016 років, спричинених сут-

тєвими відрахуваннями до резервів. Основними фа-

кторами прибутковості були висока операційна 

ефективність та рекордно низькі відрахування до 

резервів. Із рентабельністю капіталу (ROE) понад 

30% працювало 15 банків, сукупно їхні активи ста-

новили 60% чистих активів сектору. Серед них – 

два державних банки, але здебільшого – іноземні 

банки. 

Найсуттєвіше за останні два роки прибутко-

вість зросла у Приватбанку завдяки поєднанню 

двох факторів: переорієнтуванню на високодохідне 

споживче кредитування та зростанню комісійного 

доходу від операцій із населенням.  

Додатковим чинником прибутковості було 

зниження вартості депозитів, яке від травня призу-

пинилося через ризики несприятливих рішень про 

законність націоналізації банку. Операційна ефек-

тивність Ощадбанку та Укрексімбанку була низь-

кою через високу вартість фондування та низьку 

дохідність кредитного портфеля. Вона і надалі за-

лишатиметься такою, якщо не буде знижено ставки 

за депозитами та сформовано якісний кредитний 

портфель. 

На сьогодні є ряд наявних проблем у банківсь-

кій системі України, що знижують рейтинги банків 

та довіру збоку населення. 

Такими проблемами є: 

− висока концентрація капіталу у групі найбі-

льших банків; 

− досить мала часта комерційних банків фор-

мують 99% портфеля кредитів і депозитів, що є до-

сить негативним фактором, адже така ситуація 

може призвести до розширення практики домовле-

ностей і змов великих банків між собою у прове-

денні своєї діяльності, наприклад, у встановленні 

цін на банківські послуги. 

− нераціональна територіальна структура, те-

риторіальна нерівномірність банківської системи та 

локальний характер банківських ринків; 

− низький рівень капіталізації комерційних ба-

нків; 

− існування розриву між обліковою ставкою 

НБУ і ставками по кредитах комерційних банків, 

що може стати серйозним бар’єром на шляху пода-

льшого росту економіки країни, а також великий 

розрив між ставками за депозитами і комерційними 

кредитами, пов'язаний з перенесенням банками 

своїх витрат на клієнтів. 

− низькі обсяги кредитування реального сек-

тора економіки; 

− проблема надійності і забезпеченості вида-

них кредитів; 

− проблема незабезпечених, ненадійних креди-

тів; 

− проблема гарантування вкладів населення та 

відновлення довіри до банків [7]. 

Ключовим середньостроковим викликом для 

банківського сектору стане очікуване зниження 

прибутковості. Темпи зростання операційних дохо-

дів банків уповільнюються після надзвичайно висо-

кого приросту в 2018 році. НБУ очікує подальшого 

зниження процентної маржі та спреду та змен-

шення темпів зростання комісійних доходів. Тому 

оптимізація та контроль операційних витрат става-

тимуть ключовими для українських банків. 

Висновки. Банківська система України пере-

буває в перехідному положенні. На сьогодні є ряд 

наявних проблем у банківській системі України, що 

знижують рейтинги банків та довіру збоку насе-

лення. Для розв'язання наведених проблем та під-

вищення рейтингу банківських установ і довіри 

збоку населення необхідно здійснити такі заходи: 

- активізувати роботу з непрацюючими кре-

дитами; 

- консервативно оцінювати кредитний ризик 

за споживчими кредитами; 

-  зменшувати доларизацію балансів; 

-  активно залучати і утримувати більш 

стійкі довгострокові ресурси; 

- дотримуватися програм докапіталізації/ре-

структуризації за результатами стрес-тестування; 

- зберігати стандарти кредитування та конт-

ролювати рівень концентрацій корпоративних по-

зичальників. 

 

Список літератури 

1. Дзюблюк О.С. Роль банківської системи в 

інноваційному розвитку економіки / О.С. Дзюблюк. 

// Вісник Тернопільського національного економіч-

ного університету. – 2019. – №1. – С. 21. 

2. Звіт про фінансову стабільність Національ-

ного банку України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/stability/report. 

3. Іршак О.С. Сучасний стан кредитної діяль-

ності банків та її вплив на розвиток реального сек-

тору економіки / О.С. Іршак, І.Я. Лещук. // Причор-

номорські економічні студії. – 2018. – №34. – С. 5. 

4. Марценюк О.В. Аналіз сучасного стану ри-

нку банківських послуг в Україні / О.В. Марценюк, 

В.В. Шмігельська. // Ефективна економіка. – 2018. 

– №10. – С. 6. 

5. Oсновнi показники діяльності банків Укра-

їни, за даними Національного банку України. [Еле-

ктронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art

_id=36807&cat_id=36798 

6. Руда О.Л. Банківська діяльність на фондо-

вому ринку України / О.Л. Руда. // Економіка. Фі-

нанси. Менеджмент.. – 2019. – №5. – С. 8. 

7. Руда О.Л. Сучасний стан банківської сис-

теми України та її конкурентоспроможність / О.Л. 

Руда. // Ефективна економіка. – 2019. – №4. – С. 9. 

8. Федевич Л.С. Банківська система України: 

сучасний стан та перспективи розвитку / Л.С. Феде-

вич, М.В. Ливдар. // Мукачівський державний уні-

верситет. – 2019. – №20. – С. 7. 

  



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 26, 2020 17 

ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ ЗМІН У ВИКОРИСТАННІ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

Потапова Н.А., 

кандидат економічних наук 

Вінницький національний аграрний університет 

Зелінська О.В. 

кандидат технічних наук 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF EVALUATION OF CHANGES IN USE INFORMATION 

TECHNOLOGIES 

 

Potapova N., 

candidate of economic sciences, 

Vinnytsia National Agrarian University 

Zelinska O. 

candidate of technical sciences, 

Vinnytsia National Agrarian University 

 

Анотація 

В статті висвітлюються методологічні питання проведення економетричного аналізу при оцінюванні 

процесів використання інформаційних технологій. Досліджено сутність та основні підходи щодо оцінювання 

причинно-наслідкових зв'язків методом економетричного аналізу. На основі оцінок параметрів економетри-

чних моделей досліджуються стохастичні зв'язки між факторами та визначається вагомість їхнього впливу. 

Abstract 

The article deals with the methodological issues of econometric analysis when evaluating the processes of using 

information technologies. The essence and basic approaches to the estimation of cause and effect relationships by the 

method of econometric analysis are investigated. On the basis of estimates of the parameters of econometric models, 

stochastic relationships between factors are investigated and the significance of their influence is determined. 
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Постановка проблеми. Сучасні процеси уп-

равління неможливі без використання інформацій-

них технологій, які включають нові способи обробки 

даних а також процеси представлення бізнесу через 

інформаційні форми та моделі. Одними із таких тех-

нологій є просування бізнесу через соціальні мережі 

та веб-сайти, кількість яких на сьогодні стрімко зро-

стає та популяризується серед підприємств різних 

напрямів діяльності. Інформація виступає основою 

процесу управління. За її допомогою реалізується 

зв’язок між суб’єктом i об’єктом, або між керую-

чою i керованою частинами системи управління. 

Зростання обсягів виробництва веде до збільшення 

масштабу інформації та запровадження відповідної 

підтримки, створення ефективної інформаційно-

аналітичної системи, здатної своєчасно забезпе-

чити менеджмент актуальними та достовірними да-

ними. Впровадження інформаційних технологій є 

інструментом, що дозволяє підвищити ефектив-

ність управління підприємством на базі створення 

єдиного інформаційного простору, яке містить ін-

формацію про швидкі зміни потреб ринку, конку-

рентоспроможність продукції підприємства, його 

виробничі можливості, заходи контролю за вико-

нанням планів, економією ресурсів. Аналіз еволю-

ції розвитку інформаційних технологій управління 

показав з одного боку, стрімкий ріст об’ємів інфор-

мації, необхідної для прийняття рішень, усклад-

нення методів її обробки, а з іншого боку, вражаючі 

досягнення в галузі комп’ютерної техніки, перифе-

рійної апаратури, пристроїв передачі даних та теле-

комунікацій. Тому дослідження змін у використання 

інформаційних технологій є актуальним завданням.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання проведення економетричного аналізу по 

різних напрямах економічної діяльності підпри-

ємств висвітлюються в сучасних наукових публіка-

ціях. В працях Геник О.В. [5], Козловського С.О. 

[5], Назаренко І.М. [8], Федорової Е.А. [10] та ін. 

розкрито прикладні аспекти використання еконо-

метричного аналізу та елементи методики розраху-

нків. Проте, економетричні дослідження в галузі 

використання інформаційних технологій мають 

значну перспективу з огляду на цифрову трансфор-

мацію економічних процесів.  

Формулювання цілей статті. Метою даної 

статті є проведення економетричного аналізу оцінки 

змін у використанні інформаційних технологій на 

підприємствах України на основі стохастичних 

зв’язків, що утворюються в інформаційному середо-

вищі держави.  

Виклад основного матеріалу. Економетрич-

ний аналіз є широко використовуваним в сучасному 

економічному аналізі. Це обґрунтовано тим, що еко-

нометричні моделі здатні перетворити певний обсяг 

інформації (даних) у модель факторних залежнос-

тей, пояснення яких дозволяє встановити зміни між 

факторами та їх варіацію від середніх очікуваних 
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значень в обсязі вибраної вибірки. Вибірка даних 

може бути сформована як у динаміці, так і по групі 

певних об’єктів визначеної категорії. При побудові 

моделі існує ряд специфічних ознак, які вимагають 

різних підходів щодо оцінювання, зокрема, оцінка 

значимості параметрів, прояви мультиколінеарності, 

розрахунок адекватності та ін. Методика економет-

ричного аналізу дозволяє провести оцінку при-

чинно-наслідкових шляхом побудови множинної 

(багатофакторної) моделі та оцінки зв’язків ключо-

вих факторів у процесах використання інформацій-

них технологій, які становлять основу інформацій-

ного забезпечення та комунікації будь-якого підпри-

ємства (галузі). [1] Зміни кількості підприємств, що 

використовують комп’ютери у своїй діяльності відо-

бражують можливості розширення (звуження) інфо-

рмаційної інфраструктури на рівні галузей та дер-

жави в цілому. Основні напрями використання скла-

дових інформаційної інфраструктури (соціальні ме-

діа, веб-сайти, способи підключення до мережі Інте-

рнет та ін.) мають відповідний вплив на здатність 

підприємств вести інформаційну діяльність, а разом 

з цим створювати умови для успішної цифровізації 

економіки.  

Кількість підприємств по основних напрямах 

господарської діяльності в Україні, які використо-

вували комп'ютери у 2017-2018 роках, наведена в 

таблиці 1. Найвищий рівень по використанню 

комп’ютерної техніки займає галузь будівництва, 

по якій кількість даних підприємств зросла у 2018 

році до 4871, що на 18,2% більше показників 2017 

року. Найменші темпи росту показують підприємс-

тва напряму діяльності у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування (5,3%).  

Таблиця 1 

Кількість підприємств в Україні, які використовували комп'ютери, одиниць, 2017 -2018 рр.* 

№ Напрям діяльності 2017 р. 2018 р. 
Відхилення 2018р. 

від 2017 р., % 

1 Переробна промисловість  10090 11089 9,9 

2 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-

ного повітря  
647 706 9,1 

3 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  1065 1147 7,7 

4 Будівництво  4121 4871 18,2 

5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів  
10011 10912 9,0 

6 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єр-

ська діяльність  
3287 3542 7,8 

7 Тимчасове розміщування й організація харчування  1207 1312 8,7 

8 Інформація та телекомунікації  1804 1962 8,8 

9 Операції з нерухомим майном  2615 2787 6,6 

10 Професійна, наукова та технічна діяльність  2522 2688 6,6 

11 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного об-

слуговування  
2898 3052 5,3 

12 Надання інших видів послуг  60 65 8,3 

*Складено та розраховано авторами на основі джерел [2, 3, 4] 

 

Виділяють такі етапи впровадження нових інформаційних технологій в управлінні підприємством [2]: 

- Інтернет, спеціалізовані глобальні мережі; 

- глобальні соціальні мережі; 

- хмарні обчислення та Internet-сенсори. 

На сьогодні значний поштовх до зростання кількості підприємств, що впроваджують інформаційні 

технології, відіграє використання технологій заснованих на використанні соціальних мереж, підключених 

до мережі. Для можливого просування певного виду діяльності по ланцюгам постачання до кінцевого спо-

живача використовують інфраструктуру інформаційної логістики, яка використовує веб-портали, сайти та 

ін. Таким чином, вплив даних факторів обумовлює зміни у використанні інформаційних технологій в тій, 

чи іншій мірі.  

Результати аналізу змін кількості підприємств, які використовували соціальні медіа як засоби обміну 

знаннями, наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Кількість підприємств в Україні, які використовували соціальні медіа як засоби обміну знаннями, оди-

ниць, 2017 - 2018 рр. 

№ Напрям діяльності 2017 р. 2018 р. 
Відхилення 2018р. 

від 2017 р., % 

1 Переробна промисловість  1113 1239 11,3 

2 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-

ного повітря  79 80 1,3 

3 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  136 133 -2,2 

4 Будівництво  532 604 13,5 

5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів  1320 1471 11,4 

6 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єр-

ська діяльність  362 391 8,0 

7 Тимчасове розміщування й організація харчування  161 170 5,6 

8 Інформація та телекомунікації  353 392 11,0 

9 Операції з нерухомим майном  284 303 6,7 

10 Професійна, наукова та технічна діяльність  380 408 7,4 

11 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного об-

слуговування  340 380 11,8 

12 Надання інших видів послуг  9 13 44,4 

*Складено та розраховано авторами на основі джерел [2, 3, 4] 

 

До соціальних медіа можна віднести інтернет 

ресурси, наповнення та створення яких відбува-

ється самими користувачами і призначені для масо-

вого розповсюдження. Як свідчать дані таблиці 2 у 

2017-2018 роках найбільші зміни по кількості підп-

риємств в Україні, які використовували соціальні 

медіа як засоби обміну знаннями, відбулись в галу-

зях: будівництва (+13,5%); сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування (+11,8%); інформа-

ція та телекомунікація (+11,0%); торгівля (11,4%) 

та переробна промисловість (+11,3%). В умовах ро-

звитку цифрової економіки соціальні медіа створю-

юсь клас ресурсів, де обмін досвідом та знаннями 

відбувається завдяки контенту наповненого корис-

тувачами – фахівцями у конкретній галузі знань.  

На сьогодні в Україні формуванням стратегіч-

ного розвитку державної інформаційної політики 

займається департамент розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, документообігу та еле-

ктронних сервісів в структурі Міністерства еконо-

мічного розвитку і торгівлі. Основні дії по стиму-

люванню та впровадженні заходів цифровізації 

економіки затверджено Кабінетом Міністрів Укра-

їни в «Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018 – 2020 роки». Концеп-

цією визначено основні положення, принципи, цілі, 

напрями розвитку цифровізації економіки України 

та набуття цифрових компетенцій суспільством. 

Особлива увага приділена впровадженню концепції 

цифрових робочих місць, реалізації проектів циф-

рових трансформацій та використанню цифрових 

технологій в сфері охорони громадської безпеки, 

освіти, охорони здоров’я та ін. [6, 7]. 

Підключення до мережі Інтернет дає змогу ро-

звивати потенціал і конкурентоспроможність дер-

жави у цифровому світі. Однією із складових, що 

забезпечує доступність до інформаційних ресурсів 

та безперебійність використання інформаційних те-

хнологій на підприємствах є підключення до ме-

режі Інтернет. Найбільш використовуваними спо-

собами є вузько- та широкосмугове підключення. 

Дуже швидке підключення («very fast connection») 

до мережі Інтернет називають широкосмуговим до-

ступом (далі – ШСД), або бродбендом («broadband» 

– в країнах Європи і США). Тому більшість держав 

працюють над забезпеченням своїх громадян якіс-

ним широкосмуговим доступом. Послуги доступу 

як зі швидкістю 0,128 Мб/c, так і з швидкістю 20 

Мб/с, визначаються операторами і провайдерами як 

широкосмугові. Результати аналізу змін у співвідно-

шенні широкосмугового до вузькосмугового підключення 

до мережі на підприємствах України наведено в 

таблиці 3. Слід зазначити, що більшість підпри-

ємств мають пріоритет широкосмугового підклю-

чення над вузько смуговим. Проте, по деяких галу-

зях економіки спостерігалось зниження даного ко-

ефіцієнту: по підприємствам водопостачання (-

11,4%); по підприємствам операцій з нерухомістю 

(-4,4%) та переробній промисловості (-3,4%).  
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Таблиця 3 

Співвідношення широкосмугового до вузькосмугового підключення на підприємствах України,  

2017 - 2018 рр. 

№ Напрям діяльності 2017 р. 2018 р. 

Відхилення 

2018 р. від 

2017 р., % 

1 Переробна промисловість  2,04 1,97 -3,4 

2 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря  2,26 2,26 0,0 

3 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  1,75 1,55 -11,4 

4 Будівництво  1,75 1,70 -2,9 

5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних за-

собів і мотоциклів  2,15 2,14 -0,5 

6 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність  1,68 1,65 -1,8 

7 Тимчасове розміщування й організація харчування  1,70 1,73 1,8 

8 Інформація та телекомунікації  3,40 3,49 2,6 

9 Операції з нерухомим майном  1,82 1,74 -4,4 

10 Професійна, наукова та технічна діяльність  2,53 2,58 2,0 

11 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного об-

слуговування  1,76 1,70 -3,4 

12 Надання інших видів послуг  2,88 4,15 44,1 

*Складено та розраховано авторами на основі джерел [2, 3, 4] 

 

Обличчям фірми в Інтернет просторі є веб-

сайт, який можна ідентифікувати як сукупність 

програмно-інформаційних та медійних засобів, 

пов’язаних між собою та направлених на виконання 

завдань ініціалізації суб’єкта в віртуальному прос-

торі. До основних завдань веб-сайту відносять:  

- проведення рекламних акцій та маркетин-

гові послуги;  

- реалізація товарів та послуг; 

- надання інформаційних послуг; 

- супровід товаропросування та підтримка 

взаємодії з клієнтами. 

Результати аналізу змін кількості підприємств, які 

мали веб-сайт, який функціонував у мережі Інтернет на-

ведено в таблиці 4. Стрімке зростання кількості під-

приємств з власним веб-сайтом свідчить, що біль-

шість підприємств прагнуть адаптуватись до умов 

нової цифрової економіки.  

Таблиця 4 

Кількість підприємств України, що мали веб-сайт, який функціонував у мережі Інтернет, одиниць, 2017 - 2018 рр. 

№ Напрям діяльності 
2017 

р. 
2018 

р. 
Відхилення 2018 р. від 

2017 р., % 

1 Переробна промисловість  4910 5500 12,0 

2 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря  

275 370 34,5 

3 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  253 538 112,6 

4 Будівництво  1195 2307 93,1 

5 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів  

4257 6110 43,5 

6 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єр-
ська діяльність  

845 1746 106,6 

7 Тимчасове розміщування й організація харчування  554 576 4,0 

8 Інформація та телекомунікації  1175 1236 5,2 

9 Операції з нерухомим майном  697 1109 59,1 

10 Професійна, наукова та технічна діяльність  1251 1478 18,1 

11 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування  

792 1325 67,3 

12 Надання інших видів послуг  36 36 0,0 

*Складено та розраховано авторами на основі джерел [2, 3, 4] 

 
Зростання веб-сайтів підприємств спостеріга-

лось (табл. 4) по таким напрямам діяльності, як: во-
допостачання (+112,6%); транспорт, складське гос-
подарство, поштова та кур'єрська діяльність 
(+106,6%). Слід зазначити, що для даних підпри-
ємств, створення веб-сайтів є одним із ключових 

елементів логістичної інфраструктури, здатної під-
вищити рівень обслуговування клієнтів та забезпе-
чити систему взаємовідносин з постачальниками.  

Описова статистка даних факторів показала 
результати середніх змін по підприємствах в розрізі 
напрямів діяльності та дозволила визначити по них 
найбільші групові коливання (табл. 5).  
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Таблиця 5 

Описова статистика по показниках використання інформаційних технологій на підприємствах України, 

2017 – 2018 рр. 
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2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 

1 Разом по Україні  40327 44133 5069 5584 1,96 1,98 16240 22331 

2 Середнє значення  3361 3677,8 422,4 465,3 2,1 2,2 1353,3 1860,9 

3 Максимальне значення  10090 11089 1320 1471 3,4 4,15 4910 6110 

4 Мінімальне значення  60 65 9 13 1,68 1,55 36 36 

5 Розмах варіації  10030 11024 1311 1458 1,72 2,6 4874 6074 

6 
Середньо-квадратичне 

відхилення  
3191 3508,3 384,1 430,9 0,5 0,8 1497,2 1867,6 

7 Коефіцієнт варіації  94,94 95,4 90,9 92,6 24,3 35,2 110,6 100,4 

*Складено та розраховано авторами на основі джерел [2, 3, 4] 

 

Середній рівень кількості підприємств, що ви-

користовували комп’ютери, з 2017 р. по 2018 р. зріс 

на 317 підприємств, що становило 9,4%. При цьому 

відхилення до середнього рівня у 2017 р. складало 

по напрямах діяльності 3191 підприємств (94,9%), 

у 2018 р. – 3508,3 підприємств (95,4%). Це свідчить 

про високий рівень коливань показника по дослі-

джуваній сукупності. По кількості підприємств, які 

використовували такі соціальні медіа як засоби об-

міну знаннями, середнє відхилення показника від 

середнього очікуваного значення у 2017 р. склало 

384 підприємство, що характеризує варіацію по ви-

бірці 90,9% (у 2018 р. – 431 підприємство при кое-

фіцієнті варіації 92,6%). Тобто, зміна варіації да-

ного показника за 2017 – 2018 рр. становила 1,7%. 

По коефіцієнту співвідношення широкосмуго-

вого до вузькосмугового середнє відхилення показ-

ника від середнього очікуваного значення у 2017 р. 

склало 0,5, що характеризує варіацію по вибірці 

24,3%, у 2018 р. – 0,8 (при коефіцієнті варіації 

35,2%). Це свідчить про зростання варіаційного ро-

зкиду даного показника за 2017 – 2018 рр. на 10,9%. 

У 2018 р. середнє очікуване значення кількості 

підприємств, що мали веб-сайт, який функціонував 

у мережі Інтернет, дорівнювало 1861, що на 508 

підприємств більше ніж у 2017 р. Середнє відхи-

лення показника від середнього очікуваного зна-

чення у 2017 р. склало 1497 підприємств, що хара-

ктеризує варіацію по вибірці 110,6%. У 2018 р. від-

хилення до середнього очікуваного рівня 

зменшилось на 10,2% і становило 1866 підпри-

ємств. За даними проведеного аналізу слід відмі-

тити, що всі варіація по групі напрямів діяльності 

основних показників, що визначають ефективність 

використання інформаційних ресурсів знаходиться 

у межах від 90% до 110%, що свідчить про надмірно 

високий ризик проходження даного процесу.  

Виходячи із основних характеристик дослі-

джуваної економічної області економетрична мо-

дель змін у використанні інформаційних ресурсів 

України може бути представлена наступною специ-

фікацією: 

у= f (x1, x2, x3)   (1) 

де у – фактичне значення кількості підпри-

ємств, які використовували комп'ютери, одиниць; 

х1 – кількість підприємств, які використову-

вали такі соціальні медіа як засоби обміну знан-

нями, одиниць; 

х2 – співвідношення широкосмугового до ву-

зькосмугового підключення; 

х3 – кількість підприємств, що мали веб-сайт, 

який функціонував у мережі Інтернет, одиниць. 

Оцінка моделі проводиться на основі розраху-

нків часткових коефіцієнтів кореляції та параметрів 

регресії, розрахованих за методом найменших ква-

дратів (МНК). Часткові коефіцієнти кореляції еко-

нометричної моделі отримано із побудованої коре-

ляційної матриці, результати розрахунків якої наве-

дено у таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Коефіцієнти кореляції факторних причинно-наслідкових зв’язків при оцінці змін у використанні інфор-

маційних технологій 

Фактори 
2017 р. 2018 р. 

у х1 х2 х3 у х1 х2 х3 

у (кількість підприємств, які викори-

стовували комп'ютери)  
1,00 0,99 -0,18 0,97 1,00 0,99 -0,27 0,99 

х1 (кількість підприємств, які вико-

ристовували такі соціальні медіа як 

засоби обміну знаннями)  

0,99 1,00 -0,09 0,97 0,99 1,00 -0,20 1,00 

х2 (співвідношення широкосмугового до 

вузькосмугового підключення)  
-0,18 -0,09 1,00 -0,02 -0,27 -0,20 1,00 -0,22 

х3 (кількість підприємств, що мали 

веб-сайт, який функціонував у ме-

режі Інтернет)  

0,97 0,97 -0,02 1,00 0,99 1,00 -0,22 1,00 

* Розраховано авторами 

 

Аналіз коефіцієнтів кореляції (r(yxі)) показав, 

що зміни у рівні тісноті зв’язків між факторами ма-

ють наступні ознаки: 

- r(yx1) = 0,99, зв’язок між факторами силь-

ний, напрям – прямий; 

- r(yx2) = -0,18, зв’язок між факторами слаб-

кий, напрям – обернений; 

- r(yx3) = 0,97, зв’язок між факторами силь-

ний, напрям – прямий; 

- r(x1x2) = -0,092, зв’язок між факторами 

слабкий, напрям – обернений; 

- r(x13) = 0,97 зв’язок між факторами силь-

ний, напрям – прямий; 

- r(x2х3) = -0,02, зв’язок між факторами сла-

бкий, напрям - обернений. 

За оцінками часткових коефіцієнтів кореляції у 

моделі переважають зв’язки зовнішні, тобто між 

факторами ух(і). Зв’язки внутрішні між 

х(і+1)х(і) в більшості мають слабкий кореляцій-

ний вплив, чим не підтверджують наявність муль-

тиколінеарності по кореляційній матриці. Виклю-

чення мультиколінеарності при тісному зв’язку між 

факторами х2 (коефіцієнт співвідношення широко-

смугового до вузькосмугового підключення) та х3 

(кількість підприємств, що мали веб-сайт, який фу-

нкціонував у мережі Інтернет) може бути не підтве-

рдженим на основі значимості параметрів економе-

тричної багатофакторної моделі. Загальний вид ба-

гафакторної залежності описується рівнянням: 

eyy  ˆ    (2) 

де у – фактичне значення кількості підпри-

ємств, що використовують комп’ютери;  

ŷ – теоретичне (регресійне) значення кілько-

сті підприємств, що використовують комп’ютери; 

е – похибка результатів. 

Економетрична модель для оцінки змін у вико-

ристанні інформаційних технологій може бути 

представлена як багатофакторна регресія лінійної 

форми на множині 3-х факторів:  

3322110ˆ xbxbxbby    (3) 

де ŷ  – теоретичне (регресійне) значення кіль-

кості підприємств, які використовували комп'ю-

тери, одиниць; 

х1 – кількість підприємств, які використову-

вали такі соціальні медіа як засоби обміну знан-

нями, одиниць; 

х2 – співвідношення широкосмугового до ву-

зькосмугового підключення; 

х3 – кількість підприємств, що мали веб-сайт, 

який функціонував у мережі Інтернет, одиниць;  

bi – параметр рівняння регресії обчислений за 

МНК. 

Оцінена багатофакторна економетрична мо-

дель змін у використанні інформаційних ресурсів за 

даними 2017 р. має вигляд:  

3,9202,357491,654,121763ˆ xxxy   (4) 

За отриманою моделлю маємо характеристику 

змін фактору "у":  

- при зростанні кількості підприємств, які ви-

користовували такі соціальні медіа як засоби об-

міну знаннями (х1) на 1 підприємство, кількість 

підприємств, які використовували комп'ютери зро-

сте на 4,65 одиниць;  

- при зростанні співвідношення широкосмуго-

вого до вузькосмугового підключення (х2) на 1 

пункт, кількість підприємств, які використовували 

комп'ютери, зменшиться на 749,35 одиниць. 

- при зростанні кількості підприємств, що мали 

веб-сайт, який функціонував у мережі Інтернет (х3) 

на 1 підприємство, кількість підприємств, які вико-

ристовували комп'ютери зросте на 0,92 одиниці. 

Отримана модель є значимою, що підтверджу-

ється значенням множинного коефіцієнту детермі-

нації R2= 0,99302. Фактори х(і) мають 99,3% впливу 

на результуючий "у", а інші 0,7% впливу належать 

факторам не врахованим у моделі. Множинний ко-

ефіцієнт кореляції r(y, x1, x2, x3) дорівнює 

0,996509, що свідчить про високий рівень тісноти 

зв’язку між факторами. Модель є адекватною, що 

підтверджують розрахунки F-статистики Фішера, 

FрозрахсFтеор (=0,05, df1=3, df2=8), тобто 

380,04≥4,07. Значимість параметрів моделі підтвер-

джується оцінкою t-статистики Ст’юдента при сту-

пенях вільності (n-4, =0,05) tтеор=2,31:  

- b0: tрозрах (3,86) ≥ tтеор (2,31) – значи-

мий; 

- b1: tрозрах (4,67) ≥ tтеор (2,31) – значи-

мий; 
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- b2: tрозрах (-3,98) ≥ tтеор (2,31) – значи-

мий; 

- b3: tрозрах (3,60) ≥ tтеор (2,31) – значи-

мий. 

Виходячи із високого рівня множинного коефі-

цієнта детермінації та значимості коефіцієнтів мо-

делі, можна зробити висновок про відсутність му-

льтиколінеарності. Діапазон зміни значень параме-

трів знаходиться у межах: bнижній<bi<bверхній; 

712,099<b0<2814,148; 2,352<b1<6,942; -

1183,378<b2<-315,317; 0,330 <b3< 1,503. 

Виходячи із отриманих характеристик 

довірчих інтервалів змін парметрів моделі, можна 

визначити, що найбільші коливання відбуваються 

по напряму переробної промилословості, оптової та 

роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів. По інших видах діяльності ве-

ликого варіаційного розкиду не спостерігається, що 

свідчить про умовно сталу структуру підприємств 

по використанню комп’ютерної техніки в розрізі 

видів економічної діяльності.  

При оцінюванні впливу факторів за лінійною 

моделлю за даними 2018 р. параметри моделі не ві-

дповідають 10% рівню статистичної значимості 

(pbi):  

)006,0)(12,0)(41,0(

3,4022,512611,43221,921ˆ
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В такому випадку припустимо, що форма лі-

нійного зв'язку не відповідає дійсності і фактори 

можуть мати істотну мультиколінеарність. У разі 

оцінки взаємодії факторів у 2018 р. за експоненціа-

льною функцією зв'язку модель має кращі характе-

ристики: 

3322110ˆ xbxbxbbеy   (6) 

)07,0)(004,0)(002,0(

3,00202,89101,0100,3998ˆln
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Фактори моделі х1 та х2 є значимими на рівні 5%, 

фактор х3 є значимим на рівні 10% (можна гово-

рити про слабку значимість фактору). Проте, за да-

ними моделі 2018 р. у порівнянні з 2017 р. спосте-

рігається зміна функції зв’язку, тобто від лінійної 

форми до експоненціальної, що обумовлено стрім-

ким зростанням впливу незалежних факторів хі на 

результуючу ознаку у. Характеристику змін опису-

ють коефіцієнти еластичності: ϵх1=4,65%; ϵх2=-

1,98%; ϵх3=-3,43%. За отриманою моделлю маємо 

оцінку змін фактору "у":  

- при зростанні кількості підприємств, які ви-

користовували такі соціальні медіа як засоби об-

міну знаннями (х1) на 1 %, кількість підприємств, 

які використовували комп'ютери зросте на 4,65%;  

- при зростанні співвідношення широкосмуго-

вого до вузькосмугового підключення (х2) на 1%, 

кількість підприємств, які використовували комп'-

ютери, зменшиться на 1,98%. 

- при зростанні кількості підприємств, що мали 

веб-сайт, який функціонував у мережі Інтернет (х3) 

на 1 %, кількість підприємств, які використовували 

комп'ютери зменшиться на 3,43%. 

Отримана модель є значимою, що підтверджу-

ється значенням множинного коефіцієнту детермі-

нації R2= 0,896. Фактори х(і) мають 89,6% впливу 

на результуючий "у", а інші 10,4% впливу належать 

факторам не врахованим у моделі. Множинний ко-

ефіцієнт кореляції r(y, x1, x2, x3) дорівнює 0,946, 

що свідчить про високий рівень тісноти зв’язку між 

факторами. Модель є адекватною, що підтверджу-

ють розрахунки F-статистики Фішера, Fроз-

рах≥Fтеор (=0,05, df1=3, df2=8), тобто 22,91≥4,07. 

Значимість параметрів моделі підтверджується оці-

нкою t-статистики Ст’юдента при ступенях вільно-

сті (n-4, =0,05) tтеор=2,31:  

- b0: tрозрах (16,16) ≥ tтеор (2,31) – значи-

мий; 

- b1: tрозрах (2,67) ≥ tтеор (2,31) – значи-

мий; 

- b2: tрозрах (-4,50) ≥ tтеор (2,31) – значи-

мий; 

- b3: tрозрах (-2,17)≤tтеор (2,31) – не значи-

мий на рівні довірчої імовірності 0,95; на рівні до-

вірчої імовірності 0,90 при =0,10, tтеор=1,86, tроз-

рах (-2,17)≥tтеор (1,86) – параметр є значимим.  

Виходячи із високого рівня множинного коефі-

цієнта детермінації та значимості коефіцієнтів мо-

делі, можна зробити висновок про відсутність му-

льтиколінеарності. Діапазон зміни значень параме-

трів знаходиться у межах: bнижній <bi< bверхній; 

7,201<b0< 9,597; 0,001<b1< 0,019; -1,348<b2<-

0,435; -0,003 <b3< 0,0001. 

Висновки. В умовах стохастичної невизначе-

ності та не стабільних тенденцій, постає питання 

щодо використання економетричних методів в про-

цесах аналізу використання інформаційних техно-

логій в різних напрямах господарювання. Дослі-

дження оцінки змін у використанні інформаційних 

технологій проводилось за 2017 - 2018 рр. по ви-

бірці даних, сформованій в розрізі основних напря-

мів економічної діяльності підприємств України. В 

середньому розкид варіації по групі був у межах від 

94% до 110%, що освідчить про надмірну ступінь 

ризику даного процесу. Проте, по окремих показни-

ках варіація була в зоні помірного ризику, це коефі-

цієнт співвідношення широкосмугового до вузькосму-

гового підключення до мережі Інтернет, що характеризує 

стабілізацію процесу отримання доступу до мережі. Роз-

роблені моделі мають високий рівень значимості 

(99%) та характеризуються тісним рівнем множин-

ного зв’язку (98%). Серед часткової оцінки взає-

мозв’язку тільки коефіцієнт співвідношення широ-

космугового до вузькосмугового підключення до мережі 

Інтернет має чітко окреслений обернений вплив на кіль-

кість підприємств, що використовують комп’ютери. Кіль-

кість підприємств, що використовують комп’ютери 

є найбільш еластичною до кількості підприємств, 

що використовують соціальні медіа як засоби об-

міну знаннями.  

  



24  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 26, 2020 

Список літератури 

1. L. Volontyr, O. Zelinska, N. Potapova. 

Econometric modeling in formation of optimal price 

for implementation of agricultural products. Еконо-

міка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання на-

уки і практики. 2019. №5. С. 83-93. 

2. Oфiцiйний сaйт Деpжкoмстaту Укpaїни 

[Електpoнний pесуpс]. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

3. Використання інформаційно-комунікацій-

них технологій на підприємствах у 2016 році. Ста-

тистичний бюлетень державної служби статистики 

України. 2017. 30 с.  

4. Використання інформаційно-комунікацій-

них технологій на підприємствах за 2017 рік. Офі-

ційний сайт Державної служби статистики України. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.  

5. Геник О.В., Козловський С.О. Економет-

ричне моделювання показників ефективності вико-

ристання основних засобів лісогосподарського 

підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 

2019. № 4. С. 28-32. 

6. Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цін-

ностей та орієнтирів управління підприємствами. 

Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24), С. 

4 – 12. 

7. Коляденко С.В. Цифрова економіка: пере-

думови та етапи становлення в Україні і у світі. 

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні пи-

тання науки і практики. 2016. № 6. С. 105-112. 

8. Назаренко І.М. Економетричне моделю-

вання складових капіталу в якості факторних си-

стем. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Еко-

номічні науки”. 2015. № 5. С. 131-144. 

9. Січкаренко К.О. Цифровізація як фактор 

змін у міжнародних економічних відносинах. При-

азовський економічний вісник. 2018. Вип. 3(08). С. 

30-34. URL: 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/8.pdf. 

10. Федорова Е.А., Антаненкова И.С., Еси-

пенко И.В. Использование эконометрических мето-

дов при оценке влияния внешних факторов на ка-

питализацию компаний электроэнергетической 

отрясли. Аудит и финансовый анализ. 2012. №3. С. 

211-216.  

 

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХІДНОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Тітов Д.В. 

аспірант, асистент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

FINANCIAL CAPACITY AND ENSURING THE PROFITABILITY OF THE UNITED TERRITORIAL 

COMMUNITIES 

 

Titov D. 

postgraduate student, assistant of the department of finance, 

banking and insurance, 

 Vinnytsia National Agrarian University 

 

Анотація 

Стаття присвячена аналізу дохідності об’єднаних територіальних громад в контексті реалізації рефо-

рми децентралізації державного управління. Досліджено сутність поняття «фінансова спроможність тери-

торіальної громади». Проаналізовано показники розвитку об’єднаних територіальних громад та визначено 

основні фінансові джерела з яких громади можуть отримувати доходи, а також запропоновано нові дже-

рела, котрі на сьогоднішній день мало відомі, або взагалі не використовуються. Дане наукове дослідження 

слугує, як практичним так і теоретичним прикладом формування фінансової спроможності громад та дасть 

їм змогу оптимізувати процес наповнення місцевих бюджетів достатніми обсягами коштів, котрі необхідні 

для нормального їх функціонування та розвитку. 

Abstract 

The article is devoted to analyzing the profitability of the united territorial communities in the context of the 

implementation of the reform of decentralization of public administration. The essence of the concept of "financial 

capacity of the territorial community" is investigated. The indicators of development of the united territorial 

communities are analyzed and identified major financial sources from which the communities can earn the income 

and suggested new sources that are currently unknown or not used at all. This scientific study serves both as a 

practical and theoretical example of forming the financial capacity of communities and will enable them to opti-

mize the process of filling local budgets with sufficient funds needed for their normal functioning and develop-

ment. 
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Постановка проблеми. Основною проблемою 

з якою стикаються об'єднані територіальні громади 

(ОТГ) на сучасному етапі є забезпечення достатніх 

надходжень до бюджету. Фінансова забезпеченість 

та наповненість бюджетів громад є запорукою соці-

ально-економічної стабільності то гарантією розви-

тку регіону. Для більшості громад є проблематич-

ним ефективно залучати інвестиції чи отримувати 

стабільно високі доходи до місцевого бюджету, 

тому актуальним для них є пошук нових джерел до-

ходів та оптимізація вже існуючих. 

Мета статті полягає в дослідженні проблемних 

питань, щодо формування фінансової спроможно-

сті об'єднаних територіальних громад та аналізу ос-

новних джерел доходів за рахунок яких така спро-

можність взагалі може бути сформована та сприяти 

розвитку регіонів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Після того, як розпочався процес реалізації рефо-

рми децентралізації в Україні, стало ясно, аби ре-

форма вдалася, необхідно сформувати ефективний 

соціально-економічний механізм розвитку об'єдна-

них територіальних громад, а для цього потрібно, 

щоб громади які об'єднуються були фінансово 

спроможні здійснювати свою діяльність і надалі. 

Таким чином, першочергово слід звернути увагу на 

розуміння поняття «фінансова спроможність тери-

торіальної громади», яке означає можливість забез-

печувати стійке економічне зростання громади, по-

кращувати фінансовий і соціальний добробут її ме-

шканців та бути економічно конкурентоздатною, за 

рахунок використання наявних фінансових ресур-

сів, котрі мають бути в достатньому обсязі, аби га-

рантувати необхідну фінансову свободу та стабіль-

ність розвитку громади. Виходячи із трактування 

даного поняття з’являється усвідомлення головної 

причини, через яку велика кількість громад на рівні 

селищ, сіл та міст об’єднуються, цією причиною є 

якраз досягнення спроможності більш ефективно 

діяти в фінансовому, соціальному та політичному 

плані. Адже враховуючи малорозвиненість регіонів 

та малу забезпеченість всіма необхідними ресур-

сами громад, стає майже неможливим для поодино-

ких громад розвиватися самостійно на тому ж рівні, 

що і громади, які об’єдналися. Саме об’єднання ро-

зкриває нові горизонти можливостей, система стає 

взаємодоповнюючою та міцнішою, в межах ОТГ 

одні громади стимулюють розвиток інших, а фор-

мування спільного бюджету дає змогу розпоряджа-

тися такою кількістю фінансових ресурсів, котра 

була б достатньою не лише пітримувати економіку 

в межах ОТГ на певному рівні, але і почати форму-

вати економічну систему спроможну самостійно 

себе розвивати, уникаючи надлишкової бюрократії 

та корупції при розподілі бюджетних коштів. 

Реформа децентралізації розпочалася в 2014 р. 

і станом на 01 січня 2020 р. було створено 1029 об'-

єднана територіальна громада, тому для розуміння 

їх фінансової спроможності розглянемо, як зміни-

вся загальний обсяг надходження власних доходів 

до загального фонду місцевих бюджетів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів, млрд.грн. 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 

У 2019 р. обсяг власних доходів склав 267 

млрд.грн., що на 32,9 млрд.грн. або на 14,1% більше 

у порівнянні з 2018 р. З початку реформи фінансо-

вої децентралізації доходи місцевих бюджетів по-

казують стрімку позитивну динаміку і вони відпо-

відно виросли на 198,4 млрд.грн.. Таке зростання 

доходів, дає привід відзначити, що реформа пози-

тивно впливає на формування фінансової спромож-

ності громад, але звичайно потрібно і надалі наро-

щувати дані доходи, шукати нові джерела та прово-

дити оптимізацію вже наявних. Саме тому важливо 

більш детально розглянути структуру доходів ОТГ, 

оцінити їх позитивні зрушення та наявні недоліки, 

а також запропонувати і нові джерела з яких ОТГ 

могли би в майбутньому отримувати стабільний до-

хід. 

Отже, існує чотири основних джерела, з яких 

ОТГ можуть отримувати доходи та за рахунок яких 

вони формують свою фінансову спроможність 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Основні джерела доходів ОТГ. 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 

 

Розглянемо більш детально кожен елемент. 

Першим і основним джерелом являється дохідна 

частина бюджету, яка може формуватися за раху-

нок внутрішніх бюджетних ресурсів (податків та 

зборів, оренда землі та нерухомості, яка перебуває 

в комунальній власності) та зовнішніх бюджетних 

ресурсів (субвенції, цільові програми та трансфе-

рти, які отримуються з дежавного бюджету). Розпо-

чнемо з аналізу, щодо надходжень податків та збо-

рів до бюджетів об’єднаних громад. У 2017 році 

внесено зміни до Бюджетного кодексу України, які 

визначили ставки зарахування податків та зборів до 

бюджетів об’єднаних територіальних громад і на 

сьогоднішній день вони є наступними: 

 Обсяг акцизного податку (Аі), що підлягає 

зарахуванню до загального фонду відповідного бю-

джету місцевого самоврядування, визначається за 

такою формулою (1.1): 

𝐴𝑖 = 𝐴 ∗ Ч𝑖, (1.1) 

де А - частина (13,44 відсотка) акцизного пода-

тку з виробленого в Україні пального та частина 

(13,44 відсотка) акцизного податку з ввезеного на 

митну територію України пального, які підлягають 

розподілу між бюджетами місцевого самовряду-

вання; 

Чi - частка для зарахування до загального фо-

нду і-того бюджету місцевого самоврядування 

(вона є визначеною окремо для кожного регіону, 

згідно постанови КМУ «Деякі питання зарахування 

частини акцизного податку з виробленого в Україні 

та ввезеного на митну територію України пального 

до загального фонду бюджетів місцевого самовря-

дування у 2019 році» ); 

і - індекс для позначення відповідного бю-

джету місцевого самоврядування [3]. 

 3 відсотки рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти, природного газу 

та газового конденсату (крім рентної плати за кори-

стування надрами в межах континентального 

шельфу та/або виключної (морської) економічної 

зони України) до бюджетів об’єднаних тери-

торіальних громад [4]; 

 зараховується 60% податку на доходи 

фізичних осіб; 

 зараховується 100% податку на майно 

(нерухомість, земля, транспорт); 

 зараховується 100% єдиного податку; 

 зараховується 100% акцизного податку з 

роздрібної торгівлі; 

 зараховується 100% податку на прибуток 

установ комунальної власності ОТГ; 

 зараховується 100% платежів за надання 

адміністративних послуг; 

 зараховується 25% екологічного податку 

[5]. 

За рахунок внесення таких змін до Бюджет-

ного кодексу України, вдалося значно наростити 

частку місцевих податків та зборів у власних дохо-

дах місцевих бюджетів, що звичайно дає можли-

вість на формування фінансової самостійності для 

громад (рис. 3). 

 
Рис. 3. Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів(загальний фонд), % 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 
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Аби побачити вагомість кожного виду пода-

тку, проаналізуємо структуру їх надходження до за-

гального фонду місцевих бюджетів ОТГ за перше 

півріччя 2019 року (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура надходження податків до загального фонду місцевих бюджетів ОТГ за 2019 рік, % 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 

Ми бачимо, що найбільшу частку складають 

саме надходження від ПДФО, це показує наскільки 

є вагомим даний податок для наповнення бюджетів 

ОТГ і це при тому що лише 60% його зараховується 

до місцевого бюджету, а 40% до державного бю-

джету. Якщо розглядати в грошовому вираженні 

(табл. 1) то обсяг податкових надходжень до бю-

джетів об’єднаних громад в 2019 склав 27 245,5 

млн.грн. із них ПДФО 16 261,2 млн.грн., акцизний 

податок 1 887,0 млн.грн., а місцеві податки і збори 

9 097,3 млн.грн.. Можна впевнено сказати, що та-

кий обсяг надходжень до місцевих бюджетів, пози-

тивно вплине на процес реалізації соціально-еконо-

мічних програм розитку, які розробляються грома-

дами та дає змогу забезпечити добробут її 

населення.  

Таблиця 1 

Обсяг податкових надходжень до бюджетів ОТГ за 2019 рік., млн. грн. 

Платежі до бюджета Наджодження 

Всього,  

із них: 

 

27 245,5 

Податок на доходи фізичних осіб 16 261,2 

Акцизний податок 1 887,0 

Місцеві податки і збори,  

із них: 

 

9 097,3 

Плата за землю 4 218,2 

Єдиний податок 3 930,2 

Податок на нерухоме майно 948,9 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 

Наступним джерелом доходів для ОТГ є інвес-

тиції. Громада може залучати інвестиції за рахунок 

створення сприятливого інвестиційного клімату та 

проведення корпоратизації комунальних підпри-

ємств, що дасть змогу привабити потенційних інве-

сторів. 

Корпоратизація комунальних підприємств в 

Україні відбувається шляхом:  

 створення органами місцевого самовряду-

вання комунальних підприємств у формі господар-

ського товариства;  

 перетворення комунального підприємства 

унітарного типу в господарське товариство; 

 придбання органом місцевого самовряду-

вання більше 50% акцій (частки) статутного капі-

талу товариства.  

Комунальні підприємства корпоративного 

типу можуть бути створені у формі акціонерного 

товариства або товариства з обмеженою відповіда-

льністю. 

Після того, як орган місцевого самоврядування 

передає відокремлене комунальне майно в якості 

вкладу до статутного капіталу товариства, терито-

ріальна громада перестає бути власником цього 

майна. Зазначене комунальне майно стає власністю 

товариства, а територіальна громада отримує вза-

мін відповідний обсяг корпоративних прав [6]. 

Корпоратизація комунальних підприємств до-

помагає громадам залучати нові фінансові ресурси, 

покращує наявну матеріально-технічну базу, а та-

кож створює нові робочі місця та вирішує соціальні 

проблеми.  

Також розглядаючи інвестиційні джерела до-

ходів, слід відмітити, що об’єднані громади можуть 

не лише залучати інвестиції, а самі інвестувати тим-
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часово вільні кошти загального фонду місцевих бю-

джетів ОТГ на придбання державних цінних папе-

рів, а саме облігацій внутрішньої державної позики 

України (ОВДП). Даний інструмент управління 

тимчасово вільними бюджетними коштами є відно-

сно новим, та майже не використовується об'єдна-

ними територіальними громадами, тому він потре-

бує детального вивчення. 

Зазначимо, що облігації внутрішньої держав-

ної позики України (ОВДП) – це державні цінні па-

пери, які підтверджують зобов’язання України 

щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх 

номінальної вартості з виплатою доходу відповідно 

до умов розміщення облігацій. 

Розміщення облігацій здійснюється за крите-

рієм дохідності у формі аукціонного продажу облі-

гацій або продажу облігацій за фіксованим рівнем 

дохідності. Ставка дохідності придбання ОВДП 

встановлюється на ринкових умовах під час їх роз-

міщення Мінфіном. Дохідність залежить також від 

такого критерію, як вид валюти в якій номіновані 

ОВДП. Відтак є два види: номіновані у гривні – при 

погашенні власник отримує кошти в гривні, і дру-

гий вид номінований у валюті – погашення у ва-

люті, індексовані за курсом долара США, або євро 

– погашення у гривні, але за поточним курсом. При-

бутковість за валютними облігаціями зазвичай ни-

жча, ніж за гривневими.  

Проаналізуємо дохідність ОВДП у 2019 році у 

трьох валютах (рис. 5) 

 
Рис. 5. Динаміка дохідності ОВДП протягом 2019 року,% 

Джерело: сформовано автором на основі [7] 

 

Аналізуючи дану динаміку, слід відмітити, що 

у 2019 році середньозважена дохідність була насту-

пною: у гривні – 17,79%; у доларах США – 5,97%; 

в євро – 4,22%. Така дохідність є доволі непоганою 

та вищою ніж у депозитів, проте слід звернути 

увагу, що враховуючи ті суми коштів, котрі потрі-

бно додатково витратити на відкриття та обслуго-

вування рахунку, а також різноманітні комісії та до-

плати за надання послуг, експертами рекоменду-

ється мінімальні суми вкладів, аби досягти більшої 

ефективності та прибутковості даної інвестиції і 

такі суми відповідно коливаються в межах початко-

вого мінімального вкладу в 200 – 300 тис. грн, а вза-

галі краще інвестувати суму більш близьку до 1 

млн. грн., щодо вуладів в доларах США чи євро, то 

тут рекомендована мінімальна сума вкладу колива-

ється в сумі 20 – 30 тис. 

Таким чином, розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів ОТГ в державні обліга-

ції є ефективним інструментом залучення додатко-

вих надходжень до місцевих бюджетів. Подібний 

вид інвестування є новим для об'єднаних територі-

альних громад, а сама процедура є доволі непрос-

тою, проте при правильному підході зі сторони ор-

ганів місцевого самоврядування та вивченні ними 

усіх аспектів механізму інвестування в ОВДП, міс-

цеві бюджети зможуть отримати нове джерело ста-

лого щорічного доходу, який гарантується на рівні 

держави.  

Наступним джерелом дохідності ОТГ є кре-

дити, до даного джерела входять місцеві запози-

чення котрі надаються громадам на умовах платно-

сті, строковості та майнового забезпечення, а також 

кредити, які надають міжнародні фінансові органі-

зації для фінансування місцевого економічного ро-

звитку.  

Згідно з статтею 74 Бюджетного кодексу Укра-

їни місцеві запозичення здійснюються з метою фі-

нансування бюджету розвитку міських бюджетів та 

використовуються для створення, приросту чи оно-

влення стратегічних об’єктів довготривалого кори-

стування або об’єктів, що забезпечують виконання 

завдань міських рад, спрямованих на задоволення 

інтересів населення територіальних громад міст. 

Право на здійснення місцевих запозичень у межах, 

визначених рішенням про місцевий бюджет, з ура-

хуванням статті 74 цього Кодексу належить Авто-

номній Республіці Крим, обласній раді, територіа-

льній громаді міста в особі керівника місцевого фі-

нансового органу за дорученням Верховної Ради 
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Автономної Республіки Крим, обласної ради, місь-

кої ради [5]. 

Отже, в результаті дослідження прийшли до 

висновку, що місцеві запозичення мають право 

здійснювати лише територіальні громади міст, при 

цьому селищні та сільські громади такого права не 

мають. 

Залежно від способу здійснення запозичень, 

розрізняють такі їх основні форми: 

 кредити, що залучаються органами місце-

вого самоврядування від 

банківських та інших фінансових установ; 

 облігаційні позики, що передбачають емі-

сію муніципальних облігацій; 

 вексельна позика, що передбачає емісію 

короткострокових казначейських векселів та казна-

чейських зобов’язань (в Україні – лише держава); 

 взаємні позики органів місцевого самовря-

дування (у нас заборонено), казначейські позики (а 

також середньострокові позики з єдиного казначей-

ського рахунку) [2]. 
Щодо кредитів, які ОТГ можуть отримати від 

міжнародних фінансових організацій, то даний ме-
ханізм передбачає наявність затверджених кредит-
них ліній або програм. Даний вид кредитів має ряд 
особливостей, котрі його характеризують, а саме 
термін надання кредитів є значно довшим в порів-
нянні зі звичайними кредитами, також процентні 
ставки є нижчими, а умови надання є більш жорст-
кими, існує пільговий період, який знижує наванта-
ження на позичальника і в добавок до цього міжна-
родні фінансові організації можуть здійсньюват 
консалтингові послуги щодо управління заборгова-
ністю по даному кредиту. 

Останнім джерелом доходів ОТГ серед тих які 
ми розглядаємо є гранти, вони надаються міжнаро-
дними донорськими організаціями, або іноземними 
урядами у вигляді безповоротної фінансової допо-
моги на конкретні цілі. Аби отримати таку фінан-
сову підтримку, громадам слід заповнювати заявки 
на інтернет ресурсах відповідних міжнародних до-
норських організацій, а вони вже в свою чергу через 
проведення конкурсу обирають найбільш приваб-
ливі проекти. Звичайно отримати такий грант неле-
гко, але якщо громада намагаєтесь вирішити якусь 
нагальну соціально-економічну, екологічну чи ене-
ргетичну проблему і в неї є чіткий та ефективний 
стратегічний план то шанси на отримання такого 
роду фінансової допомоги є значно вищими. 

Також різновидами грантів та фінансових до-
помог котрі може отримати ОТГ є ендавмент та 
краудфандинг, вони є більш специфічними і прак-
тично не використовуються для фінансування роз-
витку ОТГ в Україні, проте мають свій потенціал 
тому на них слід звернути увагу та розглянути їх 
сутність. 

Під ендавментом слід розуміти суму коштів 

або інших ліквідних активів, яка вноситься благо-

дійником у банківську або небанківську фінансову 

установу, завдяки чому набувач благодійної допо-

моги отримує право на використання пасивних до-

ходів, що виникають внаслідок користування та-

кими коштами (активами) такими установами; при 

цьому набувач не має права на витрачання основної 

суми ендавменту. Якщо протягом вищезазначеного 

строку цільова благодійна допомога не була вико-

ристана за призначенням її набувачем, вона підля-

гає поверненню благодійнику у невикористаній 

сумі протягом кварталу, на який припадає кінець 

призначеного строку її використання. 
Стосовно краудфандингу, то він передбачає 

добровільну співпрацю людей щодо колективного 
фінансування певного проекту або ідеї, кошти на 
які збираються зазвичай на спеціальних інтернет 
платформах. В перспективі громади можуть спро-
бувати залучати кошти на реалізацію своїх якихось 
невеликих проектів саме через дане джерело.  

Висновки. Забезпечення фінансової спромож-

ності територіальних громад є головною умовою 

для досягнення соціально-економічного розвитку 

та модернізації інфраструктури, при цьому досяг-

нення такої спроможності можливе лише при нала-

годженому механізмі наповнення дохідної частини 

бюджету. Саме тому громади, які об’єднались чи ті, 

які лише планують це зробити повинні першочер-

гово звертати увагу саме на удосконалення шляхів 

отримання стабільного доходу та максимізації вла-

сної фінансової спроможності, а вже потім намага-

тися вирішити інші завдання чи проблеми. Грома-

дам слід намагатися отримувати доходи з усіх тих 

джерел котрі ми розглянули, а також шукати уніка-

льно нові джерела, враховуючи географічні, еконо-

мічні та природні особливості того регіону де роз-

ташовується громада. Саме гарантування фінансо-

вої спроможності, дасть змогу громаді впевнено 

розвиватися в майбутньому і прискорить процеси 

вирішення наявних проблем. 
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Abstract 

In today's globalization, trade between countries is characterized by trade liberalization. The increasing vol-

ume of international trade necessitates the search for the best and most advantageous ways of transporting goods. 

For Ukraine, agricultural products account for a large share of total exports, because even under difficult socio-

political conditions, agro-industrial complex remains the main supplier of currency resources in the country. The 

share of agricultural exports from Ukraine reaches 35-40% of the total volume of foreign trade.  

However, despite these advantages, the agro-industrial complex of Ukraine also has some problems that slow 

down the development of the agricultural industry and the country's economy as a whole. To solve the problems 

of agro industrial complexes, logistics is the most effective direction today. However, in order for the application 

of logistics in the agricultural sector to be effective, it is necessary to distinguish a specific direction of logistics - 

agro-logistics. That is, the necessity and relevance of studying the basic aspects of the development of agro-logis-

tics in Ukraine today is beyond doubt. 

Theoretical bases of development of agro logistics as a separate sphere of logistics are investigated. It is 

determined that efficient logistics and a perfect transport system today are the basic condition for the dynamic 

development of any economy, it is stated that to offer the consumer a product that will meet all its requirements - 

not enough, it is also necessary to rationally choose a delivery method that will help, first of all, significantly 

reduce costs and get new customers. 

The basic components of agro-logistics - logistics of sales of agricultural products and logistics of logistics 

of agricultural enterprise. It is determined that the main task of the implementation and maintenance of the effi-

ciency of agro-logistics is a comprehensive study of the economic efficiency of the use of their logistics systems 

at production and processing agro-enterprises. 

It is analyzed that losses of agribusinesses in the process of transportation make about 15-25%. The world 

experience of agro-logistics development is investigated, the main domestic companies engaged in international 

freight transportation are generalized. The National Strategy «Drive Ukraine - 2030», which aims to transform 

Ukraine into a developed, high-tech and innovative country thanks to the development of the sphere of transport 

and infrastructure, the use of the latest technologies, is characterized. The main goals of this strategy are identified, 

the main gaps are outlined and the main problems that hinder the development of agro-logistics in Ukraine are 

outlined. 

Keywords: logistics, agro-logistics, agriculture, freight transportation, road transportation, rail 

transportation, sea and river transportation, air transportation. 

 

Problem statement. In today's globalization, 

trade between countries is characterized by trade liber-

alization. The increasing volume of international trade 

necessitates the search for the best and most advanta-

geous ways of transporting goods. For Ukraine, agri-

cultural products account for a large share of total ex-

ports, because even under difficult socio-political con-

ditions, agro-industrial complex remains the main 

supplier of currency resources in the country. The share 

of agricultural exports from Ukraine reaches 35-40% of 

the total volume of foreign trade. However, despite 

these advantages, the agro-industrial complex of 

Ukraine also has some problems that slow down the de-

velopment of the agricultural industry and the country's 

economy as a whole. To solve the problems of agro in-

dustrial complexes, logistics is the most effective direc-

tion today. However, in order for the application of lo-

gistics in the agricultural sector to be effective, it is nec-

essary to distinguish a specific direction of logistics - 

agro-logistics. That is, the necessity and relevance of 

studying the basic aspects of the development of agro-

logistics in Ukraine today is beyond doubt. 

When researching logistics processes in the agri-

cultural sector, it is worth paying attention not only to 

optimizing the transportation of products, but also to 

the proper storage conditions. Ukrainian producers 

have the capacity to store 40-50 million tons of grain 

products, but only about half of them are certified. At 

the same time, all grain elevators in Ukraine must be 

certified on an annual basis. Storage quality is another 

problem. The scarcity of modern elevators in Ukraine 

is working for the benefit of grain traders who exploit 

the capabilities of their own upgraded private elevators. 

Thus, the study of the system characteristics of logisti-

cal support of the agrarian sector of the economy is very 

important and essential in the conditions of increasing 

export capacity [1, p. 60]. 

Analysis of recent research and publications. 

The general theoretical and applied problems of logis-

tical support of agricultural sector of economy are ana-

lyzed in the works of Babiy M.V., Kysh L.M., 

Kormyshkina YU.A., Lebedynska O.I., Potapova N.A., 

Sumets O. and others. These studies have certainly 

made a significant contribution to the study of the the-

oretical and practical aspects of the development of 
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agro-logistics, but they do not form a comprehensive 

understanding of the further development of this area 

of logistics. 

Goals setting. The purpose of the article is to in-

vestigate the prospects for the development of agro-lo-

gistics as one of the main conditions for ensuring the 

competitiveness of the agricultural sector of Ukraine. 

Presentation of the main material of the re-

search. As of the end of 2019, the dynamics of exports 

of goods from Ukraine in continental terms was as fol-

lows: the largest share was Europe (42.8%), Asia 

(30.3%), CIS countries (13.6%), Africa (10%), Amer-

ica (2.9%). In terms of export structure, the largest 

share of total exports is made by agricultural products 

and the food industry (Fig. 1) [1]. 

Based on the above data, it is obvious that there is 

a need to develop a separate logistics unit in Ukraine, 

which will specialize in optimizing the transportation 

and storage of agricultural products - agro-logistics. 

 
Fig. 1. Structure of export of goods from Ukraine for the 11 months of 2019 

Source: generalized by author based on data [1] 

 

According to Koromyshkin Yu.A. agro-logistics 

is the newest applied line of logistics related to the com-

prehensive implementation of its methods and provi-

sions in the field of agro-industrial production [2, p. 

34]. 

Sumez O. under the term «agrologistics» under-

stands the scientific and practical direction in the man-

agement system of economic entities of the agricultural 

market, which provides an opportunity to increase eco-

nomic efficiency by reducing intra-firm costs associ-

ated with the implementation of logistics operations 

and processes during production, storage and transpor-

tation agricultural production and information about it 

at a certain logistic range within the established time 

limits, and ensuring timely and high level of quality of 

customer service [3, p. 121]. 

According to researches of scientists, two main 

models of logistic organization of agrarian business are 

being formed now: 

1. Corporate - successive stages of supply, produc-

tion support and distribution are within one or several 

individual controls. Purpose - maximizing corporate fi-

nancial results; 

2. Cooperative - controlled through democratic 

governance and multi-stakeholder co-ownership, 

mainly on a non-profit basis. The purpose is to mini-

mize logistics costs and increase the profits of owners 

(members) of the cooperative [2, p. 37]. 

Logistics of the agro industrial complex includes 

the resourcing of agro industrial complex and sale of 

finished products (Fig. 2). 

 
Fig. 2. The structure of the logistics of the agro industrial complex 

Source: Generalized by the author 
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Therefore, the main task of implementation and 

maintenance of the efficiency of agro-logistics is a 

comprehensive study of the economic efficiency of the 

use of their logistics systems in production and pro-

cessing agro-enterprises, namely: warehouses, means 

of transport, as well as features of their application in 

different seasons during transportation of agro-prod-

ucts. and agricultural cargo according to the needs and 

needs of the consumer market. The latter is important 

for the organization of efficient logistical activity in 

certain enterprises, as, for example, in the crop produc-

tion technological transport accounts for 60-70% of the 

total volume of domestic transport work, and the com-

plexity of their performance in the production of basic 

products - 15-20% of the total costs works [3, p. 121]. 

In 2019, transport enterprises transported 676.0 

million tons of cargo, which is 108.2% of the volumes 

of the same period in 2018 (Table 1). 

Table 1 

Cargo transportation in Ukraine, 2018-2019 

Indicators 
Cargo turnover, 2019 Cargo transported in 2019 

million thousand km in % by 2018 million tons in % by 2018 

transport 338962,5 102,4 676,0 108,2 

railway 181844,7 97,6 312,9 97,1 

automobile 48906,3 114,9 244,2 130,5 

water transport 3387,8 100,7 6,1 109,0 

pipeline 104528,1 105,3 112,7 103,0 

air 295,6 87,0 0,1 93,4 

Source: generalized by author based on data [4] 

 

Analyzing the data of the State Statistics Service, 

we can see that both the index of cargo turnover and the 

volume of goods transported in 2019 are the highest for 

railway transport - 181844.7 million tones of km and 

312.9 million tons respectively, but these figures are 

lower compared to similar to 2018. The largest increase 

in cargo turnover and volume of transported goods in 

2019 compared to 2018 is observed for road transport - 

114.9% and 130.5% respectively. 

The leading role in the internal transportation of 

goods belongs to the railway The railway of Ukraine 

has a developed network of about 22,000 km. Almost 

70% of the country's rail lines are equipped with state-

of-the-art control systems and automatic locking sys-

tems. The Ukrainian railway system is connected with 

railways in Russia, Belarus, Moldova, Poland, Roma-

nia, Slovakia and Hungary, uses six railways connect-

ing all regions of the country and serves 18 seaports in 

the Black Sea-Azov basin. At the same time, after 2014, 

due to the occupation of part of the territory of Ukraine, 

a logistical connection was also disrupted, which sig-

nificantly affected the goods flows in the country. High 

deterioration of rolling stock and inefficient use of Ukr-

zaliznytsia causes logistical obstacles for Ukrainian ag-

ricultural market operators [5, p. 62]. 

Consider the opportunities and problems of river 

transport in Ukraine. The first important advantage of 

river transport is its cheapness, ready-made nature 

trails, lower cost of investment for keeping them in 

good condition for carrying out transport operations. 

The main transport arteries are the Dnieper rivers and 

its tributaries of the Desna and Pripyat, the Danube, the 

Dnipro-Bug channel. This gives access to the ports of 

the Baltic, Black and Mediterranean basins, allowing us 

to trade. Problems of water transport are physically out-

dated fleet of data cars, shortage of special river-sea 

vessels, multi-tonnage vessels, it is necessary to deepen 

the fairways for a number of years, to increase the terms 

of seasonal operation of the vessels, providing them 

with the necessary navigation support [6, p. 133]. 

Experts estimate that the losses of agribusinesses 

in the transportation process are about 15-25%. Their 

reduction is possible due to the use in the transport pro-

cess of pre-packing of agricultural products and in-

volvement in transportation of modern vehicles 

equipped with GPS-navigators, refrigeration equip-

ment, etc. The experience of the Netherlands and Japan, 

where packaging is used to extend the shelf life of ag-

ricultural produce, indicates that the latter can be re-

duced by up to 30% during transport. And the use of 

modern means of transport in combination with the lo-

gistical planning of schemes and routes of delivery of 

agricultural products from producer to consumer in the 

Netherlands has allowed to reduce its transportation 

losses up to 10% [3, p. 124]. 

If we talk specifically about the types of transport 

and the constraints on the development of each of them, 

we can distinguish these (Fig. 3). 

 
Water transportation 
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Fig. 3. Restraining factors for the development of certain modes of transport 

Source: author-generated 

 

In order to increase the level of agro-logistics de-

velopment in Ukraine, it is necessary to study world ex-

perience, because in developed countries (USA, West-

ern Europe, Canada, Australia) logistics approaches in 

agribusiness are used quite effectively (Fig. 4). 

In the Ukrainian agro-food market, agro holding 

has a positive experience in the practice of management 

PAT "Myronivskyy khliboprodukt", "Agro Invest 

Ukraine Company", agricultural enterprise 

"NIBULON", Agro-Maas NV, TERRA FOOD, "Ker-

nel Trade". An example of effective, albeit fragmented 

agro-logistics, is the experience of "Danon" and "Zhy-

tomyrskyy maslozavod" (TM "Rud"). Agrologistics 

was also effectively organized at the PAT "Hlobynskyy 

myasokombinat". 

The fact of development of agro-logistics in 

Ukraine is confirmed by the formation of the market of 

relevant logistics operators. 

These are PAT "Ukrainian Agrarian Investments", 

PrAT "Rise", as well as companies that market such 

brands as "Stozhar", "Chumak", "Generous Gift", 

"Lyubonka". The aspect of logistics in their activity is 

very clearly traced - it is well-planned and organized in 

time and space technologies of delivery of products to 

consumers, as well as modern warehouse complexes 

and technologies of storage of agricultural products [3, 

p. 123] 

International transportation of agricultural prod-

ucts is handled by many logistics companies, which 

promptly, with exact adherence to all legal rules and 

regulations, carry out the delivery of goods. Delivery of 

international cargo depends on many factors, destina-

tion, type of transport, urgency, name, volume and 

weight of cargo, invoice value, period of transportation, 

method of shipment. 

"KIY AVIA CARGO COMPANY" has been 

working in the international freight market for more 

than 10 years, carries out customs clearance of import 

and export, provides professional services that ensure a 

reliable process of dealing with cases, and prevents 

risks in the most difficult and unusual situations arising 

in the process of customs clearance. 
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Fig. 4. World experience in the development of agro logistics 

Source: [2, p. 35] 

 

For producers of agricultural products of any form 

of ownership "KIY AVIA CARGO" provides "services 

for transportation of agricultural products at favorable 

tariffs. "KIY AVIA CARGO" specializes in transporta-

tion of cargo by sea to different countries of the world 

from ports of Ukraine in 20 and 40-foot containers. To-

day, the most popular is container shipping, which is 

used to transport from different countries to the Ukraine 

under the scheme FCL (Full Container Load) and LCL 

(Less Than Container Load). Transportation of sea con-

tainers and cargo is carried out by own transport, which 

makes it possible to greatly simplify the organization of 

shipment and delivery to the recipient [7, p. 98]. 

Complexly approaching rendering of services in 

grain transportation, "KIY AVIA CARGO" provides 

preparation of all freight transport documentation in 

full compliance with international standards and pecu-

liarities of customs legislation of the importing country. 

In addition, it is obligatory to obtain phyto-sanitary cer-

tificates and sanitary-epidemiological conclusions, 

control of preparation of grain for transportation, the 

process of degassing, humidity level should not exceed 

1.5%, cargo insurance will minimize the risks of the 

shipper [7, shipper. 99]. 

ZAMMLERGROUP logistics companies are rep-

resented in the world by an extensive network of repre-

sentative offices and partners. These companies pro-

vide a full range of logistics services for all types of 

transportation, customs clearance, cargo storage and 

export-import operations. 

ZAMMLER is the first Ukrainian 3Pl operator. 

This company has been on the market for 10 years. Dur-

ing its work, ZAMMLER was one of the top five logis-

tics companies in Ukraine. ZAMMLERGROUR's mis-

sion is to develop the logistics industry in Ukraine and 

international trade relations. The aim is to provide the 

most convenient service at the level of European logis-

tics standards. 

Important in the logistics chain is the availability 

of sufficient capacity of elevators, which have modern 

equipment for loading and unloading of grain material, 

its drying, control, etc. And critically important - the 

state must ensure the conditions and implement the 

construction of quality access roads to and from the el-

evators. Shipment on high-grade elevator complexes 

should be carried out at least by rail and, if possible, by 

river. Road transport should be used as a link in the 

overall transport chain using its flexibility property [6, 

p. 133]. 

The capacity of Ukrainian granaries varies from 

25,000 tons to 200,000 tons, and the capacity of each 

individual elevator is 8,000-25,000 tons. The Poltava, 

Odesa, Dnipropetrovsk, Vinnytsia and Kirovograd re-

gions have the largest grain storage volumes in 

Ukraine, accounting for 38% of the total national ca-

pacity. Considering further investments in storage in-

frastructure, the total capacity of the elevators will in-

crease to 12-15 million tons in the next 10 years. 

It should be noted that state operators are the main 

players in the market for storage of agricultural prod-

ucts in Ukraine. They have a total storage capacity of 

 

Netherlands 

 

Developed and approved a government program "Vision for Agrologis-

tics", established "Agrologistics Platform", which aims at state support 

for effective agro-logistic projects, including "Dairy Park", "Quality-ori-

ented agro-production movement system", "Agriport A7", "Fresh Logis-

tics Network", "Oil Ferry", "Flood Holland" 

 

Japan 

 

The concept of just-in-time is developed and approved, the main idea of 

which is to remove inventories of materials, components and semi-fin-

ished products from the production process. 

France 
 

Functioning of cooperatives on technology sharing (CUMA). If farmers 

who are members of CUMA buy machinery and equipment collectively, 

the state compensates 20% of their value. The purchase of new farm 

equipment can be co-financed by France and the European Union. 

Canada 
 

Positive features of this system include increasing the wealth of consum-

ers and producers due to stability within the agro-industrial complex, in-

crease in direct incomes of producers and employees of the agrarian sec-

tor, the possibility of developing a system of exchange quotas in the in-

ternal market, protection against foreign manufacturers, etc. 

 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 26, 2020 35 

approximately 5.6 million tons, or 18% of the total. The 

Grain Corporation of Ukraine, which includes Bread of 

Ukraine, is the largest owner of elevators in the country 

and the most powerful state operator. 

Traders represent the second largest group of 

warehouse owners who have modern elevators to store 

agricultural products. The Swiss company Glencore 

has a total storage capacity of 1.9 million tons (6% of 

the total) in Ukraine. This company is the largest 

among private companies. "Nibulon" is another major 

exporter of agricultural food products with a storage ca-

pacity of up to 1.6 million tons (5% of total volume). 

The infrastructure of this enterprise includes a modern 

terminal, the Mykolaiv port, elevators and river termi-

nals in Dnipropetrovsk, Cherkasy, Poltava and Za-

porizhzhya regions. The major integrated agricultural 

companies have a combined capacity of 6.2 million 

tons, or more than 20% of the country's total capacity. 

Ukrainian agro-industrial enterprises have invested 

over $ 150-250 per 1 ton of agricultural storage. In this 

case, the costs associated with the construction of a new 

elevator can be reimbursed in 5-7 years [5, p. 65]. 

To improve the functioning of logistics systems in 

Ukraine there is a program "Tacic", which is funded by 

the European Union and provides for improvement of 

logistics systems. The aim of the project is to: increase 

profits and improve the social and economic well-being 

of the rural population; activation of the privatization 

process, promotion of agricultural products to foreign 

markets. 

The purpose of this project includes a number of 

goals: to increase the access of agricultural producers 

to new marketing and logistics channels; to develop 

new and to optimize already existing channels of sale 

of agricultural products; introduce and develop market-

ing and management skills in supply and marketing 

chains; to promote market transparency and balance of 

interests of all participants of marketing channels; to in-

crease the competitiveness of agricultural enterprises in 

terms of supply, quality and price of products; to assist 

in the development of purchasing and marketing strat-

egies aimed at meeting the specific needs of businesses; 

assist in the preparation of legislation and regulations 

aimed at improving agricultural marketing in accord-

ance with the practice and experience of EU countries 

and international standards [8]. 

Building a modern state requires a modern ap-

proach. Thus, the Ministry of Infrastructure of Ukraine 

has developed the National Drive Ukraine Strategy - 

2030, which is expected to be the driver of economic 

and social transformation in Ukraine [9]. 

Drive Ukraine 2030 - Transformation of Ukraine 

into a developed, high-tech and innovative country 

through the development of transport and infrastruc-

ture, the use of new technologies. The main goals of the 

National Drive Ukraine 2030 Strategy are summarized 

in Fig. 5. 
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Fig. 5. Goals of the National Drive Ukraine 2030 Strategy 

Source: generalized by author based on data [9] 

 

Analyzing the main goals of the Drive Ukraine 

Strategy - 2030, which are defined by the Ministry of 

Infrastructure of Ukraine, it is possible to note that by 

2030 there are plans to build 10 highways on the prin-

ciple of concession roads in Ukraine; install more than 

a set of automatic weight control; ensure speed and 

safety of traffic in Ukraine, reduce infant mortality to 

0%, reduce road injuries by 90% and allocate UAH 35 

billion from the Road Safety Fund; to build interna-

tional highways: Go Highway, Via Carpatia, continua-

tion of Odessa-Reni to Greece, as well as development 

of internal directions: Lviv-Kyiv-Kharkiv-Donetsk, 

Kiev-Kerch, Poltava-Dnipro; measures will also be 

taken to promote investment in Ukraine, namely the de-

velopment of agricultural logistics, the transition to 

electric transport, 2 factories for the production of elec-

tric cars and batteries, as well as the capacity of produc-

ing: trucks, aircraft, sea and river vessels will be built. 

electric traction [9]. 

Concerning road haulage, there is an urgent need 

to restore the Ukrainian freight car fleet, the total gross 

investment required to upgrade the heavy truck fleet in 

Ukraine amounts to 5.9 billion euros, but the cost sav-

ings from fuel will make it possible to increase the cost-

effectiveness of such fleet. save 2.4 billion euros, fleet 

productivity (km of transportation / car) will increase 

by 35%, the total number of cars will decrease by 22%. 

Thus, by 2030 Ukraine will be able to improve its 

transport fleet to international standards and to take a 

leading position in the structure of international freight 

traffic. 5 of the 11 global branches of Hyperloop high-

speed land transport can pass through the territory of 

Ukraine, three of which are crossed through Kyiv: the 

first will connect China, Europe and Canada; the sec-

ond - Asia, the Middle East, Europe and North Africa, 

the third - Spain and China. From the Dnieper and 

Kryvyi Rih, such a vehicle will be accessible to India, 

and from Kharkiv, Donetsk or Odessa to America [9]. 

The aviation industry requires an increase of oper-

ating airports to 50, reduction of the average time spent 

on the road to the airport from anywhere in Ukraine to 

1 h, reconstruction of the second runway at the airport 

"Boryspil", extension of flight geography (350 destina-

tions for flights from all airports in Ukraine), ensuring 
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the share of low-cost segment in air transportation up 

to 50% and more. 

The improvement of the railway industry, accord-

ing to the Strategy, envisages ensuring free competition 

on the railways, for example, the infrastructure and the 

railway are state-owned, while the rolling stock, loco-

motives are in the state as well as in private ownership. 

The relevant bill was drafted by the Ministry of Infra-

structure and tabled in Parliament. 

Joint production of rolling stock is envisaged on 

the basis of cooperation between Ukrzaliznytsia with 

the Kryukiv Railway Works and world companies: 

General Electric, Bombardier, Greenbrier, as well as in-

creasing the average speed of the railway up to 150 km 

/ h. With successful cooperation by 2030, it is possible 

to replace 100% of the locomotives and upgrade the 

wagon fleet by 100%. The relevant contract between 

Ukrzaliznytsia and General Electric has already been 

signed. At the Kyiv-Odessa, Kyiv-Lviv, Kyiv-Kharkiv, 

Kyiv-Dnipro junction, the track should be replaced by 

the European standard track. These steps will make 

Ukrzaliznytsia one of the top 5 railroads in the world 

by financial indicators [8]. 

Ukraine is a hub between Europe and Asia, so it 

can seriously declare itself as a participant of the New 

Silk Road project, which requires a transparent and ef-

fective customs clearance mechanism, a high-quality 

system of rail and highways. 

The maritime and river industries require the cre-

ation of a "single window" in all Ukrainian ports (an 

information system that will allow orderly collection 

and analysis of vessel data), elimination of the corrup-

tion component, the advantages of this type of transpor-

tation are low tariffs and comfortable logistics. It is 

planned that 30% of the cargo served by Ukrainian 

ports will be in the Black Sea basin, as well as Ukrain-

ian ports will be included in the TOP-100 rating of the 

largest container ports in the world. Activate river 

freight transportation in Ukraine up to 50 million tons 

per year [9]. 

Even if the government and parliament adopts all 

the necessary legislation, it will not automatically in-

fuse billions of dollars into agro-logistics and the emer-

gence of new grain carriers. To raise $ 28 billion. for-

eign investment in public-private partnership projects 

in infrastructure, Ukraine will have to compete with 

Brazil, China, India and Turkey. These countries have 

large markets, with populations ranging from 80 mil-

lion to one billion people, and ranked 27 to 80 in the 

Global Competition Index [10]. 

Analysis of the current state of agricultural logis-

tics in Ukraine allows us to conclude that the main ob-

stacles to development are: 

1) not ensuring the development of agro-logistics 

in Ukraine by government programs at the legislative 

level; 

2) the absence of highly qualified logistic special-

ists at agricultural enterprises; 

3) lack of financial resources for the implementa-

tion of logistic approaches, as software logistics prod-

ucts are too expensive for domestic enterprises; 

4) insufficient financing for the construction of 

modern warehouses and the purchase of modern vehi-

cles; 

5) significant damage to the road surface, imper-

fection of digital GPS software on Ukrainian roads and 

lack of a network of communication systems for large-

scale transport; 

6) unattractiveness of agriculture by investors, 

which is caused by political instability in the country; 

7) high corruption component in the country. 

The efficiency of Ukrainian agricultural produc-

tion depends on the effectiveness of solving these prob-

lems and removing obstacles. Only with the establish-

ment of logistical support it is possible to form closed 

cycles of production of value added products, to move 

from raw material production to production of finished 

goods. 

Conclusions. Thus, based on the conducted re-

search, it should be noted that today the problem of the 

development of agro-logistics as a separate unit of gen-

eral logistics is extremely urgent. 

The use of agro-logistics tools enables our country 

to increase agricultural exports. Thus, given the infor-

mation available on the losses of the agricultural sector 

due to «inefficient logistics» and the European and par-

tially Ukrainian experience of managing agricultural 

enterprises, it can be stated that the use of agro-logistics 

in the production, processing, storage and transporta-

tion is highly efficient. In addition, comprehensive ad-

herence to the rules of logistics (logistics mix) makes it 

possible to significantly improve the level of customer 

service and improve the relationship between all partic-

ipants in the agricultural market. 

The intensive development of agribusiness in 

Ukraine is impossible without a developed transport in-

frastructure, since the problem of agro-logistics is a key 

issue for Ukrainian farmers. In order to intensify the de-

velopment of the agricultural logistics system in 

Ukraine, it is necessary to take measures to solve the 

problems outlined, for example, the lack of highly qual-

ified logistic specialists, the lack of financial resources 

for the implementation of logistics approaches, the un-

attractiveness of agriculture by investors and others. 

The efficiency of Ukrainian agricultural production de-

pends on the effectiveness of solving these problems 

and removing obstacles. 
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Problem statement. On the present stage of de-

velopment of the agro-industrial complex of Ukraine, 

in the conditions of high competition, the key value in 

the context of ensuring the efficient functioning of the 

enterprise in the market, is acquiring the introduction of 

new technologies, which reduces the cost of production 

on the one hand and increases the efficiency of produc-

tion and increase market share on the other. In modern 

realities of the Ukrainian agro-industrial sector, an in-

tensive method of agriculture prevails, which is nega-

tively reflected in the ancient agricultural ecosystems, 

and the main resource is land and its above and, as a 

rule, the obtained results.  

Considering these factors causes companies to 

change their marketing strategy to a greener environ-

ment through the introduction of innovations in both 

production and business unit management approaches. 

After all, the achievement of market leadership is pos-

sible only under the conditions of better technologies 

than competitors, which create not only production ad-

vantages and change the attitude of consumers to the 

brand and the company as a whole in the context of 

meeting their consumer needs. That is why the problem 

highlighted in this study is relevant. 

Analysis of recent research and publications. 
The issues of innovation and its impact on the effi-

ciency and competitiveness of enterprises in agriculture 

are still being studied. Scientists such as I. Bud-

nichevich, V. Andriychuk, O. Vysochan, I. 

Vinichenko, G. Saranchuk, O. Datsi, O. Kot, L. Rybina, 

S.V. Koliadenko [12], I.Yu. Salkova [16] made a sig-

nificant contribution to the study of innovation prob-

lems in the agro-industrial sector of the economy and 

other. 

The purpose of the article is to study the impact 

of the innovation activity of enterprises in the agro-in-

dustrial complex on the state of their competitiveness 

and to identify basis ways to ensure their effective func-

tioning, increase the competitiveness of these enter-

prises through the systematic implementation of inno-

vations in the market economy in the context of global-

ization. 

Presentation of the main material of the re-

search. The implementation of the modern technolo-

gies and the results of scientific and technological pro-

gress plays an important role in the development of the 

agro-industrial complex of Ukraine. Innovation is a 

means of improving the efficiency of production, as 

well as the adaptation of enterprises to changes in the 

social, economic and political environment. 

Based on the literature, we believe that innovation 

is the end result of an innovation that is realized as a 

new or improved product that is used for further imple-

mentation in practice, and also is the result of the intro-

duction of innovative developments in the market, that 

is, the invention proven to the stage of commercial use 

- a product or goods, when they begin to produce eco-

nomic effects. 

Characterizing the importance of innovation for 

enterprises, it is worth noting that innovation processes 

provide optimization of organizational forms of inter-

connections, contribute to the development of infra-

structure in the enterprise system and become the basis 

for the formation of effective motivational mechanisms 

for their further functioning in the market [3]. 

Speaking about the innovation system in the agro-

industrial complex, it is worth noting that its formation 

occurs under unfavorable conditions (insufficient pro-

vision of scientific sphere with modern logistical re-

sources, lack of information support, loss of highly 

skilled workers, etc.). 

Currently, most domestic agribusinesses have dif-

ficulties in the context of supplying high quality, and 

most importantly, competitive products to the domestic 

market, and particularly acute problem is when it comes 

to entering foreign markets. The problem of this is such 

negative phenomena as: outdated machinery, inequality 

of prices for products of industry and agriculture, con-

stant increase in prices for fuel and lubricants, imper-

fect credit and financial system and legal framework, 

etc. Thus, there is a need to refocus existing public pol-

icy on a highly effective innovation model [2]. 

Under the innovative model of improving the effi-

ciency of the economic system we mean a system of 

measures that are aimed at solving a number of prob-

lems in the middle of the system, in order to implement 

a strategy to improve the performance of subsystems. 

Using the principles of systemic approach [12], 

namely the sequential transition from the general to the 

partial, where the consideration (competitiveness en-

hancement) underlies the consideration, that under the 

innovative model of increasing the competitiveness of 

the enterprise is understood a set of interconnected 

measures aimed at creating and disseminating innova-

tion. (products or technology) to increase the competi-

tiveness of the enterprise. 

In the context of our research, it is worth noting 

that the concept of enterprise competitiveness is com-

plex and highly ambiguous. The concept of competi-

tiveness of an enterprise is interpreted as its ability not 

only to produce high-quality products that meet the re-

quirements of the market in a certain period of time, but 

also to ensure its commercial success on the basis of 

internal and external competitive advantages of the en-

terprise, formed by intensifying its innovative activity, 

efficient use of innovative, personnel and production 

capacity. First of all, competitiveness is based on the 

priority development of intellectual and innovative re-

sources of the enterprise [3]. 

In fig. 1 schematically presents an innovative 

model of competitiveness enhancement that reflects the 

interdependence of the main goal and the private tasks 

that need to be addressed. 
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Fig. 1. Innovative model of enterprise competitiveness 

Source: compiled by the author based on data [3]. 

 

In the condition of globalization, an innovative 

model of competitiveness enhancement cannot be ef-

fective only with technological upgrading of the re-

source and material base and structural restructuring of 

the economy. It involves the transfer of the vector of 

development from traditional scientific and technolog-

ical solutions to the using of fundamentally new pro-

gressive technologies that affect the processes of socio-

economic development of the progressive countries of 

the world. That is why the widespread use of innova-

tions is the most effective and efficient way of solving 

the acute socio-economic problems of the agricultural 

sector, related to finding mechanisms to increase the 

economic performance of agricultural enterprises and 

provide high quality agricultural products to the popu-

lation [11]. 

Innovative development of this sector of the econ-

omy means its qualitative reforming, based on the 

growth of production indicators while improving the 

socio-economic mechanism of agriculture, as well as 

interconnected industries. This process should ensure 

the continuous use of more improved technologies for 

the production and processing of agricultural products, 

new varieties of crops and animal species, progressive 

models of socio-economic development, modern mod-

els of information technology [4]. 

Formation of effective innovative development is 

a way based on deepening of the combination of the 

goals of the agro-industrial enterprise, its subsystems, 

the goals of each individual working in the team, im-

provement of its activity, improvement of business pro-

cesses to achieve the overall strategic goals [16]. 

Innovation is an important component of improv-

ing the efficiency of agricultural enterprises. Its effec-

tiveness depends on the professional level of scientific 

staff and specialists of agricultural production. Alt-

hough the great innovative potential of agrarian sci-

ence, it is underutilized and is lost every year. Modern 

problems of functioning of agricultural enterprises are 

caused by economic discrimination, lack of necessary 

preventions and state measures for overcoming the con-

sequences of the economic crisis. Innovation policy 

should ensure the sustainable development of economic 

entities on the basis of the organization and manage-

ment of innovation activities of agricultural enterprises 

[12]. 

The role of the innovative factor that is constantly 

growing and the associated intention to get a reasonable 

time expected economic effect makes it difficult to 

count on the situation that has arisen in the agricultural 

sector with the introduction of the latest scientific de-

velopments and their widespread use. In order for the 
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innovative development of the agrarian sector to pro-

duce the expected results, a full support is needed that 

will allow to change the inert and even regression na-

ture of this process. And this should apply to all areas 

of active and efficient innovative development of the 

agricultural industry [9]. 

Since the mid XX century. Innovative component 

of the economy makes it possible not only to accelerate 

national development, but also to increase the standard 

of living. In this regard, there is a need for the immedi-

ate development of an innovative, high-tech component 

of the economy and intensive development of programs 

to promote innovation [10]. 

One of the indicators that characterizes the com-

petitive innovation system is the global innovation in-

dex (fig. 2). The Global Innovation Index is a rating 

global survey of the innovative climate of countries. 

 
Fig. 2. Dynamics of the Global Innovation Index of Ukraine 

Source: [18] 

 

As you can see, the innovation index is 37.4, the 

rating data indicate a number of problems that do not 

allow to effectively realize the innovative potential of 

Ukraine. 

Efficiency and dynamic areas of innovation have 

become decisive factor in ensuring economic competi-

tiveness and largely determines the position of each 

country in the world. There are many problems in 

Ukraine that do not allow it to use its innovative poten-

tial effectively: low level of financial support for the 

innovation sphere; uneven distribution of innovations 

by region; inefficient use of existing scientific poten-

tial; lack of a proper base and compliance with interna-

tional standards for the legal protection of intellectual 

property.  

To improve the efficiency of enterprise innovation 

management of its activation should be carried out 

based on the totality of scientifically based principles. 

In order to maximize the effect of activating innovation, 

it is necessary to constantly develop and improve the 

methodological base. 

The impact of innovation on the level of competi-

tiveness of agro-industrial enterprises in today's global-

ization is constantly becoming important. First of all, 

because the main purpose of the enterprise is not only 

to be competitive with other enterprises, but also to 

constantly upgrade each stage of its own production. 

This goal can be achieved only if the innovation inten-

sity is high, because through constant updating of pro-

duction capacities, it is possible to respond to changes 

in consumer needs, scientific and technical aspects and 

the market as a whole in a timely and minimal cost. 

Competitive advantage is given to those market partic-

ipants who take an active role in the use of innovation. 

The impact of innovation on the formation of system 

competitiveness is shown in figure 3. [5]. 
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Fig. 3. The impact of innovation on the formation of the competitiveness of the system Source: created by author 

based on processed sources. 

 

Therefore, innovation and the level of innovation 

activity are the most progressive factors affecting the 

competitiveness of the national economy. By classic 

definition, innovation is an activity aimed at utilizing 

and commercializing research and development results 

and leading to the launch of new competitive goods and 

services. 

However, innovative processes in the agro-indus-

trial complex have certain features. They differ in the 

variety of territorial, natural, sectoral, technological 

and organizational features. In particular, innovation in 

the agro-industrial complex is a type of innovation that 

is introduced to increase the efficiency of its activities 

and to ensure stable expanded reproduction of agro-in-

dustrial production. This is achieved through the intro-

duction into business practice of the results of research 

and development in the form of new varieties of plants, 

breeds and species of animals and poultry, new tech-

nologies in plant production, livestock and processing 

industry, new fertilizers and plant and animal protec-

tion, new methods for the prevention and treatment of 

animals and poultry, new or improved food, materials, 

new forms of organization and management of various 

sectors of the economy, new approaches to social ser-

vices that can improve production efficiency [1]. 

Thus, innovation is a set of economic, technical, 

legal, social measures related to the development, im-

plementation and use of innovation, with the aim of 

achieving certain economic and / or social effects [7]. 

The innovative processes in agriculture are di-

rectly influenced by the features of agricultural produc-

tion. Since land is a major factor in agricultural produc-

tion, production has a number of specific features com-

pared to other industries, in particular: 

- close connection with the reproduction of living 

organisms; 

- seasonal nature of production; 

- high level of occurrence of natural risks, etc. 

Due to this, these specific features innovations im-

plemented in agricultural enterprises other than listed 

above are also the duration of preparatory phase. The 

key role of research institutions in the process of inno-

vation development is to take into account the natural 

and climatic conditions and the factor of territorial pe-

culiarity of a particular region. 

In general, it is considered that innovation requires 

the involvement of only financial resources - monetary 

relations with other entities and banks for the payment 

of scientific and technical products, supplies of equip-

ment, materials and components, payments to custom-

ers, labor collectives and government bodies, etc. [4]. 
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However, in agreement with the opinion of some scien-

tists, we believe that the pursuit of innovation requires 

the involvement not only of financial resources, but 

also fixed and current assets, property rights and intan-

gible assets, loans, loans and mortgages (debt), land 

tenure and land use, etc. [2].  

In this regard, as I.V. Kachova rightly points out, 

that the domestic agrarian sector has considerable land 

and labor potential, but its effective implementation re-

quires strengthening of material and technical base, re-

placement of existing resource-intensive and labor-in-

tensive technologies with material-saving, energy-sav-

ing and labor-saving [9]. Only the activation of 

innovative processes and economic development will 

be able to ensure the formation of efficient, resource-

saving, and in the current state of agricultural resources 

- environmentally friendly agriculture, able to meet the 

needs of the internal market and ensure the competi-

tiveness of enterprises of the domestic agro-industrial 

complex in foreign markets. 

Unfortunately, at the present stage, Ukraine is in a 

crisis and under conditions of low investment attrac-

tiveness. This situation requires a clear definition of the 

perspectives and directions of innovative development 

of the agricultural sector. Ukrainian agriculture has low 

productivity and resource efficiency performance com-

pared to that of developed countries in terms of balanc-

ing income and reducing or counteracting destructive 

environmental impacts. This indicates a limited and in-

efficient use of existing potential, or, in some cases, de 

facto complete destruction of agricultural land and con-

sequently a loss of it as a major productive resource [4]. 

In addition, important problems are: the lack of 

transparent legislation that would create the conditions 

for regulating the relationship between entities engaged 

in agro-industrial complex; inability to obtain cheap 

credit from farmers or other small entities; use of out-

dated fixed assets; low level of information support of 

economic entities in the modern scientific world herit-

age in the field of agricultural production; the lack of 

state support and mechanisms to encourage innovation 

in agriculture; lack of development of village infra-

structure [6]. 

These factors adversely affect the activity of mod-

ern agro-industrial enterprises of Ukraine, manifested 

in the increase in the value of agro-industrial products, 

and its quality. Under such conditions, without the im-

provement of the investment climate both in agriculture 

and in terms of innovation in particular, the develop-

ment of enterprises of the agro-industrial complex is 

impossible. 

For the effective development of the agro-indus-

trial complex of Ukraine it is necessary to form effec-

tive mechanisms of activation of innovative processes 

in the enterprises focused on long-term perspective, in 

particular: 

- to promote the formation of a proper legal envi-

ronment for the development of innovative activities, 

enhancing motivation for high-performance and high-

quality activities by amending the tax and customs leg-

islation; 

- determining the volume and ensuring sufficient 

funding for innovation processes; 

- small businesses to access preferential credits 

for technological innovations and grants for research or 

the development of new technology in the production 

of products. 

It is necessary to develop a system of measures to 

intensify the investment activity of commercial banks, 

their interest in long-term lending. An important factor 

for activation of innovative activity in the agrarian sec-

tor of the economy is also the provision of a high level 

of professional training of specialists and employees of 

agro-industrial complex, the combination of science 

with production [8]. 

In our view, equally important in the activities of 

agricultural enterprises is the presence of an innovation 

policy, which consists of the main strategic and tactical 

aspects of the enterprise with regard to marketing mis-

sions, goals and objectives. The goal of innovation pol-

icy should be to introduce innovation into the activities 

of enterprises to ensure optimal production utilization. 

It should take place in two ways: 

1) modern market conditions; 

2) concentration on available resources. 

It is well known, that the amount of resources in 

agriculture is very limited, so investments in fixed cap-

ital and financing of working capital should be concen-

trated on agro-industrial enterprises, in which the pro-

duction process will be carried out on the basis of con-

tinuous introduction of new technologies. Such 

enterprises can be any farms for agricultural purposes 

[5]. 

It should be noted, that the efficiency of innova-

tions in the agro-industrial complex depends on the sys-

tem of indicators of technological, economic, social 

and environmental efficiency. This approach will en-

sure that the agricultural enterprise constantly receives 

comprehensive information on the status and effective-

ness of innovation processes. 

As noted above, it is also important for innovative 

activities to be developed to create innovative programs 

that include the coordination of organizational issues, 

the creation and implementation of innovative prod-

ucts. To date, an innovative long-term development 

strategy based on balanced development is expanding 

in the agrarian sector, which is a general conception of 

the need to strike a balance between meeting the current 

needs and protecting the interests of future generations, 

including their need for safe nutrition and harmless en-

vironment [7].  

This concept is driven by the emergence of a new 

kind of innovation - eco-friendly innovation. These in-

clude the production of environmentally-friendly prod-

ucts, the use of resource-saving production technolo-

gies, the concept of green office management, the con-

cept of “eco-efficiency”, the model of “clean 

production”, methods of increasing resource productiv-

ity based on the MIPS concept, a new systematic envi-

ronmental design and special product labeling provid-

ing a high level of ecological safety of production, 

products and services while strengthening the competi-

tive position of business [4]. 
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The implementation of eco-innovation in enter-

prises is influenced by various factors that both impede 

and contribute to their development, such as: 

- organizational and economic (lack of invest-

ment resources for financing innovative projects, lack 

of material and scientific and technical base, lack of re-

serve capacity, dominance of the economic interests of 

the entrepreneur in normal production); 

- financial and credit (inaccessibility of financial 

resources, imperfection of the tax system of innovative 

activity, existing high deductions from the payroll fund;  

- political and legal variability and instability of 

the legislative base, the existence of restrictions on the 

part of tax, patent and licensing legislation); 

- managerial (imperfect structure of management, 

predominance of vertical flows of information, orienta-

tion of manufacturers on already existing markets and 

short-term payback of investments, inconsistency of in-

terests of participants of innovation processes); 

- socio-psychological: (fear and resistance to 

changes that can have negative consequences for the 

company staff, unwillingness to change existing pro-

duction methods, jobs, behavior and traditions, uncer-

tainty). 

The application of eco-innovations in the agricul-

tural sector, which make better use of primary natural 

resources, will certainly improve the environmental sit-

uation in rural areas, promote the formation of sustain-

able network structures to support and promote best 

practices in eco-efficiency, retention and job creation. 

improving the quality of life of the population. Thus, in 

the conditions of globalization of economic processes, 

important directions of development of innovative ac-

tivity in agro-industrial complex are application of bio-

technology as an object of innovation, energy saving 

and resource saving technologies [4]. 

Summarizing the most current proposals, the main 

ways to develop the innovative potential of domestic 

enterprises and the overall improvement of the level of 

innovative development of Ukraine as a whole should 

be [11]: 

1)  improving the regulatory framework for the 

development of Ukraine's innovation system;  

2) formation of innovatively oriented structure of 

national economy;  

3) creating an innovative product market that will 

ensure an adequate level of intellectual property protec-

tion;  

4) promoting the development of the organiza-

tional and financial component of the innovation infra-

structure to ensure the consistency of the chain: “sci-

ence - technology - production - market”;  

5) accelerated implementation of innovations;  

6) government orders for innovative products;  

7) definition and support of territories of innova-

tive development;  

8) arrangement of techno parks, creation of scien-

tific laboratories, innovation funds with the involve-

ment of institutional investors;  

9) creation of a network of small innovative enter-

prises;  

10) to exert pressure on economic entities by im-

posing sanctions on the use of outdated products and 

technologies;  

11) creation of an effective telecommunication 

system, integration into the global IT space;  

12) purposeful training of personnel, managers of 

innovative activity;  

13) active cooperation of the authorities both 

among themselves, as well as with the entrepreneurial, 

scientific and business educational sectors of the econ-

omy;  

14) general development of innovative culture of 

society. 

Therefore, innovation has a significant impact on 

the competitiveness of both business in particular and 

the economy as a whole. Regarding the innovative ac-

tivity of Ukrainian enterprises, during the period of 

economic restructuring it has undergone negative 

changes and needs to be reformed in such major areas:  

- economic (increase of state financing, reduction 

of tax pressure, etc.);  

- regulatory - legal (regulation of legislative and 

regulatory acts concerning the innovative activity of 

enterprises);  

- social (increase of remuneration of education 

and science workers, improvement of their working 

conditions).  

The aforementioned areas of reform concern the 

state in the first place, but the role of the enterprises 

themselves, which should stimulate and encourage in-

novative activity, enhance the level of innovation cul-

ture, should be emphasized. 

Conclusions. Innovation is an important part of 

the system of measures to accelerate the development 

of agriculture, increase its competitiveness and effi-

ciency. Summarizing the above, it is reasonable to con-

clude that the problem of development of innovative 

activity on the basis of using the achievements of sci-

entific and technological progress in all spheres of 

agro-industrial complex is complex and multifaceted. 

The introduction of innovative technologies is an im-

portant task for any enterprise and is defined as a prom-

ising direction of development, which creates a favora-

ble environment for efficient use of resource potential 

and formation of competitiveness. Innovation is the 

most important factor in the development of agricul-

tural enterprises. In scientific research and in practice, 

it is advisable to use the definition of “innovation in the 

agro-industrial complex”. One of the main ways to im-

prove the innovation activity of the enterprise and, ac-

cordingly, to increase its competitiveness is to imple-

ment the innovation policy of the enterprise taking into 

account all the characteristics of the entity. 

 

References 

1. Amosha O. (2005), Innovatsiinyi shliakh 

rozvytku Ukrainy: problemy ta rishennia [The Innova-

tive Way of Ukraine's Development Problems and So-

lutions], Economist, Ukraine. 

2. Berezhna O. L. (2007), Suchasnyj stan inno-

vatsijnoho protsesu na sil's'kohospodars'kykh pidpry-

iemstv [The current state of the innovation process in 

agricultural enterprises], AgroSvit, Ukraine. 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 26, 2020 45 

3. Boiko I.M. (2014), Vplyv innovatsiinoi diial-

nosti pidpryiemstva na riven yoho konkurentospromo-

zhnosti [Influence of innovative activity of the enter-

prise on the level of its competitiveness], Ukraine. 

4. Varnalii Z.S. (2013), Konkurentospromozhnist 

natsionalnoi ekonomiky: problemy ta priorytety inno-

vatsiinoho zabezpechennia [Competitiveness of the na-

tional economy: problems and priorities of innovation 

support], Ukraine. 

5. Vysochan O.S. (2011), Naukovi pidkhody do 

vyznachennya ponyatʹ “Innovatsiyi” ta “Innovatsiyna 

diyalnist”. [Scientific approaches to the definition of 

the concepts “Innovation” and “Innovative activities”], 

Ukraine. 

6. Vinichenko I.I. (2012), Innovatsiyna diyalnist 

ahrarnykh pidpryyemstv: stan ta priorytety. [Innovative 

activity of agrarian enterprises: state and priorities], 

Ukraine. 

7. Horodetska L.O. (2010), Otsinka vplyvu inno-

vatsii na konkurentospromozhnist pidpryiemstva. [As-

sessing the impact of innovation on enterprise compet-

itiveness], Ekonomika ta derzhava, Ukraine. 

8. Dogaev A. (2000), Rychagi innovacinnogo 

rosta. [Levers of innovative growth], Ekonomika ta 

derzhava, Russia. 

9. Zianko V.V. (2015), Innovatsiina diialnist 

pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umo-

vakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy. [In-

novative activity of enterprises and its financial support 

in the conditions of transformational changes of econ-

omy of Ukraine], VNTU, Ukraine. 

10. Kalachova I.V. (2013), Innovatsiina diialnist 

pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umo-

vakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy. [In-

novative activity of agricultural enterprises: obstacles 

and directions of development], Statystyka Ukrainy: 

Naukovo-informatsijnyj zhurnal, Ukraine. 

11. Kolinko N.O. (2011), Upravlinnia innovatsi-

inoiu diialnistiu yak osnova yakisnykh zrushen. [Man-

aging innovation as a basis for qualitative shifts], 

Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka 

politekhnika”, Ukraine. 

12. Koliadenko S.V., Stratii A.M. (2019), Analiz 

finansovykh stratehii dlia pidvyshchennia konkuren-

tospromozhnostei pidpryiemstva [Analysis of financial 

strategies for improving the competitiveness of the en-

terprise], Investytsii: praktyka ta dosvid, Ukraine. 

13. Pokotilska N.V. (2014), Problemy inno-

vatsijno-investytsijnoi diial'nosti pidpryiemstv Ukrainy 

v suchasnykh umovakh [Problems of innovation and 

investment activity of Ukrainian enterprises in modern 

conditions], Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho 

derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. 

Ekonomichni nauky, Ukraine. 

14. Polehenka M.A. (2016), Etymolohiia terminu 

“innovatsii” iak ekonomichnoi katehorii [The etymol-

ogy of the term “innovation” as an economic category], 

AgroSvit, Ukraine 

15. Ribina L.O. (2009), Ekolohichni aspekty inno-

vatsijnoho rozvytku APK [Environmental aspects of in-

novative development of agroindustrial complex], 

Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho univer-

sytetu, Ukraine. 

16. Salkova I.Iu., Kovalchuk I.V., Petina L.B. 

(2016), Teoretychni osnovy innovatsiinoho rozvytku 

apk Ukrainy [Theoretical foundations of innovative de-

velopment of the agro-industrial complex of Ukraine], 

AgroSvit, Ukraine. 

17. Saranchuk G.M. (2010), Innovatsijnyj 

rozvytok sil's'koho hospodarstva iak osnova 

pidvyschennia joho konkurentospromozhnosti [Inno-

vative development of agriculture as a basis for increas-

ing its competitiveness], Ukraine. 

18. Solov`ev V.P. (2006), Innovaczionnaya 

deyatel`nost` kak sistemny`j proczess v konkurentnoj 

e`konomike (Sinergeticheskie e`ffekty` innovaczij) [In-

novation as a systemic process in a competitive econ-

omy (Synergetic effects of innovation)], Feniks, 

Ukraine. 

19. Terebukh A.A. (2015), Innovatsijnyj im-

peratyv ekonomichnoho rozvytku [Innovative impera-

tive of economic development], Efektyvna ekonomika, 

available at: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_8 (data 

zvernennia: 18.03.2020). 

20. Yankovskaya O.I. (2009), Innovatsijnyj 

protses u sil's'komu hospodarstvi [Innovation process 

in agriculture], Ukraine. 

21. Global Innovation Index, available at: 

https://www.globalinnovationindex.org/home (data 

zvernennia: 21.03.2020). 

  

https://www.globalinnovationindex.org/home


46  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 26, 2020 

JURIDICAL SCIENCES 
 

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕ В АНТИЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Авилкина А.А. 

аспирант 

Владивостокский Государственный университет Экономики и сервиса 

г. Владивосток 

 

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE STATE IN ANCIENT TIMES 

 

Avilkina A. 

graduate student 

Vladivostok State University of Economics and Service 

Vladivostok city 

 

Аннотация 

В статье раскрываются эволюция взглядов античных мыслителей на государство и его сущность. 

Abstract 

The article reveals the evolution of the views of ancient thinkers on the state and its essence. 

Ключевые слова: государство, признаки государства, сущность государства, античность. 

Keywords: state, signs of state, essence of state, antiquity. 

 

История государства неотделима от истории 

человечества. Возникнув на определенной ступени 

человеческого развития, государство как сложный 

социальный и политический институт эволюциони-

рует вместе с ним. В определенную историческую 

эпоху под влиянием внутренних и внешних факто-

ров, развитием общественной и политической 

мысли вкладывался новый смысл и видение в пони-

мание государства. Понять сущность государства 

это значит создать развернутую и целостную си-

стему понятий и определений различных сторон 

государства, то есть создать своего рода конкрет-

ный исторический портрет. На протяжении всего 

периода существования человечества мыслители 

разных времен разрабатывали различные проекты 

идеального государственного устройства. Ведь ос-

новной функцией государства является обеспече-

ние наиболее приемлемого существования людей. 

Наука о государстве зародилась в странах Древнего 

Востока, но наивысшего расцвета в Древнем мире 

она достигла в Древней Греции и Риме. Для фило-

софии античного времени было характерно выстра-

ивание моделей идеального, справедливого госу-

дарства. Государство интерпретировалось широко 

и не было отделено от представляемого им обще-

ства.  

Первые европейские философские и правовые 

идеи были основаны на мифах о «золотом веке», ко-

гда боги жили среди людей, устанавливали правила 

для общежития и управляли ими. Этот век был упо-

мянут Геродотом, Гераклитом, Платоном и дру-

гими. 

Так Пифагор заложил основу понимания таких 

понятий как государственная справедливость, пра-

восудие, государственный строй, закон.  

Строя модель идеального общества Пифагор в 

первую очередь уделял внимание, воспитанию ин-

дивида, создав сложную систему воспитания в 

школе, которая должна была взрастить новых чле-

нов общества свободных от человевеческих поро-

ков, одним из главных которых, по мнению фило-

софа являлся, индивидуализм.  

Пифагор провозглашал верховенство обще-

ственной собственности над частной, считая част-

ную собственность одним из самых главных поро-

ков человечества.  

Основой построения идеального справедли-

вого государства Пифагора является семья, именно 

данный институт с ее ценностями, традициями, вы-

строенными справедливыми отношения внутри, яв-

ляется той основополагающей ячейкой общегосу-

дарственного идеала общей справедливости. Вы-

строенные, справедливые отношения внутри семьи 

ведут к построению идеального справедливого об-

щества. Уделяя особое внимание построению высо-

конравственного общества, Пифагор выделил осо-

бый класс профессиональных управленцев: фило-

софов, ученых, класс лучших представителей 

социума, образованных одаренных лиц, которые 

будут управлять государственными делами, впо-

следствии данные идеи получили свое развитие в 

трудах Платона и Аристотеля.  

Острая социально – политическая обстановка 

наложила отпечаток на философские воззрения Ге-

раклита, будучи аристократом по происхождению, 

он презирал «власть толпы».  

Истинные правовые нормы, это нормы, выра-

жающие всеобщий интерес и опирающиеся на «бо-

жественный закон», но нормы не «толпы», а луч-

шей части общества, так, по мнению философа 

«один наилучший может быть прав, а большинство 

не право».  

Возрастание роли политики в древнегреческом 

обществе обусловлено развитием полисов и услож-

нением уклада жизни, требовали принципиально 

нового уровня знаний. Вышеуказанные факторы 

послужили толчком появления школы софистов. 
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Результаты их трудов выражались в развитии фило-

софских, политических и правовых взглядов, в том 

числе и рассуждений о государстве.  

У софистов преобладали различные правовые 

взгляды на политическое устройство, форму прав-

ления, одни были сторонниками демократии, дру-

гие аристократии и даже тирании. Делая шаг впе-

ред, они подчеркивают земную природу происхож-

дения законов.  

Так Протагор развивал учение о демократии, 

развивая мысль, о том что законы являются резуль-

татом договора между людьми. Он принадлежит к 

известной характеристике человека как «меры всех 

вещей» [2]. 

Согласно Протагору, политика и законы - это 

не данность природы, а «мудрые изобретения». В 

его интерпретации искусственное (полис, законы) 

является продуктом человеческого познания «ве-

щей» (природы вещей), выражением «Мера вещей» 

и их человеческое творение. Однако он утверждал, 

что такие знания доступны всем членам политики, 

которые в равной степени вовлечены в человече-

ские добродетели (справедливость, благоразумие и 

благочестие), необходимые для общей полисной 

жизни. 

Софист Горгий, а также Протагор считали 

«письменные законы», которые он назвал «стра-

жами правосудия», одним из важных достижений 

человеческой культуры. От «письменного закона» 

Горгий отличил «неписаное правосудие», которое 

он оценил выше закона Полиса и охарактеризовал 

как «сущность поступков», «божественный и уни-

версальный закон» [3]. 

Под требования природы (права в природе) он 

понимал неписаные законы, которые «в равной сте-

пени применяются в каждой стране». 

Другой младший софист, Антифонт (ок. 400 г. 

до н.э.), впервые заметил различие между есте-

ственными правами или «равенством всех людей 

по природе» и правами, которые дает политика (по-

зитивный закон) [2]. 

Имя Сократа связано с появлением концепции, 

получившей название «философско-правовой ра-

ционализм». Идеал государственного устройства, 

по мнению Сократа, состоял в умеренно-олигархи-

ческой, аристократической форме правления, прав-

ления «лучших» образованных людей общества, во 

главе которого стоит «философ на троне». Мысли-

тель сформировал идейное понимание государства 

- достижение всего общего блага для полиса.  

Рассуждая о государстве Демокрит олицетво-

рял его с «общим делом» граждан, служащим им 

опорой, а демократически устроенное государство 

способствует решению проблем сообществом сво-

бодных людей с правильным полисным порядком.  

Платон в диалогах «Государство» поддержи-

вал и развивал идею Сократа о взаимосвязи чело-

века и общества, определяя государство, как сов-

местное поселение, сформированное людьми, ис-

пытывающими нужду, чтобы обитать сообща и 

оказывать друг другу помощь. Именно необходи-

мость выжить и является причиной возникновение 

государства, по характеру возникновения которое 

является искусственным образованием.  

В рассуждениях о политике и государстве Пла-

тон формирует свою абстрактную модель идеаль-

ного справедливого государства. Согласно его тол-

кования, справедливость – когда сословия «делают 

каждое свое дело», в соответствии с определен-

ными обязанностями. Государство, по Платону, со-

стоит из трех сословий: правителей, чиновники и 

производители (ремесленники и земледельцы). 

Предполагаемый синергетический эффект, дости-

гаемый за счет действия справедливых законов и 

правления философов, реализующих единую цель 

позволит сформировать идеальное государство. Но 

единение в государстве достигается не только с по-

мощью справедливых законов, но и отсутствием 

частной собственности, которое способствует 

обособлению граждан, ведь идеальное государство 

по мнению Платона, когда "все в государстве явля-

ется общим" [4].  

Характерной чертой идеального государства 

является то, что общее давлеет над частным, чело-

век растворяется в интересх государства: обще-

ственная система воспитания, образования, отсут-

ствие института семьи, говорит о приоритете пуб-

личных интересов - интересов государства. Именно 

приоритете публичных интересов и обеспечивает 

оптимальное функционирование государства.  

Платон выделяет пять видов государственного 

устройства именуя их правильными и неправиль-

ными формами правления. Правильная форма прав-

ления это монархия и аристократия - правление 

лучших, где каждый знает свое место, где правит 

закон и мудрость.  

В зависимости от человеческих пороков Пла-

тон выстраивает неправильные формы правления 

по степени их регресса эволюционного развития, 

где государство достигнув пика развития опуска-

ется на более низкую ступень: тимократию, олигар-

хию, демократию и тиранию.  

Ученик Платона Аристотель во многом под-

верг критике модель идеального государство сво-

его учителя.  

 Аристотель рассматривает государство как 

разросшуюся семью, где проводится аналогия 

главы государства с главой семейства, цель кото-

рого заботится о своих близких. Государство рас-

сматривается как некое благо, целью которого яв-

ляется "благая жизнь" каждого индивида.  

Государство есть продукт естественного раз-

вития, исходит от естественных потребностей чело-

века в коммуникации, сформированных в тезисе 

«Человек – существо политическое», он не может 

существовать вне государственного общения и са-

мого государства.  

Исходя из сформулированной цели государ-

ства "для общества" Аристотель допускает плюра-

лизм в политике и в частной собственности, выде-

ляет прослойку среднего класса, как гаранта ста-

бильности государственного устройства.  

Критикуя платоновскую модель единения в 

государстве Аритотель пишет: "Дело в том, что сле-

дует требовать относительного, а не абсолютного 
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единства, как семьи, так и государства. Если это 

единство зайдет слишком далеко, то и само госу-

дарство будет уничтожено; если даже этого и не 

случится, все-таки государство на пути к своему 

уничтожению станет государством худшим, все 

равно как если бы симфонию заменили унисоном 

или ритм одним тактом" [1].  

В зависимости от критерия заботы об общем 

благе Аристотель выстраивает свою классифика-

цию государств, где правильные формы правления: 

монархия, аристократия, полития; неправильные: 

тирания, олигархия и демократия.  

Политико-правовые взгляды греческих фило-

софов оказали заметное влияние на формирование 

правовой мысли о государстве Марка Тулия Цице-

рона. Модель государственного устройства Цице-

рон, как практикующий государственный деятель, 

выстраивается на основании исторического опыта 

Древнего Рима, существующей политической и со-

циальной обстановки.  

Цицерон одним из первых юридизировался ин-

ститут государства.  

Первопричиной формирования государства он 

видел «врожденную потребность людей жить вме-

сте», согласие, позволяющее формировать обще-

ство и государство. Непосредственно государство 

Цицерон рассматривает как синоним республике 

(res publica) и определял ее как «соединение людей, 

связанных между собой согласием в вопросах права 

и общностью интересов»[5].  

Отличительной особенностью в понимании 

государства от античных авторов является то, что 

государство представляется не как любое соедине-

ние грждан, выражающее общие интересы, а как 

союз правового общения граждан, тем самым Ци-

церон заложив основу для развития идеи правового 

государства.  

 Продолжая традиции древнегреческих мысли-

телей Цицерон предлагает свою класификацию гос-

ударственного устройства в зависимости от количе-

ства лиц и характера властных полномочий: цар-

ская власть, власть аристократов и власть народа. 

Все эти формы являются терпимыми, но по мнению 

Цицерона находятся на "обрывистом и скользком 

пути", который ведет к хаосу и перерождению в 

"неправильные формы". 

И только синтез положительных черт каждой 

из данных форм правления формирует лучшую 

(смешанную) форму правления - сенатская респуб-

лика.  

"Ибо, — подчеркивал Цицерон, — желательно, 

чтобы в государстве было нечто выдающееся и цар-

ственное, чтобы одна часть власти была уделена и 

вручена авторитету первенствующих людей, а не-

которые дела были предоставлены суждению и 

воле народа" [5]. 

Таким образом в эпоху античности государ-

ство трактовалось исходя нравственно этических 

взглядов, как институт общего блага, совместного 

проживания людей, но в меняющихся политиче-

ских, экономических условиях, расслоения обще-

ствам в дальнейшем данный институт стал полити-

зироваться и уже рассматриваться как политиче-

ский союз различных фракций сообщества для 

обеспечения общего блага, а в более поздние пери-

оды и как юридический институт (интересы и 

право), как согласованное правовое общение чле-

нов общества "общий порядок".  

Именно в эпоху античности, была заложена 

база политико правовых воззрений на проблемы 

государства и права, которые в дальнейшем разра-

батывались более поздними авторами в новое и но-

вейшее время.  
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Civil liability provides for measures that are aimed 

at restoring violated exclusive rights to intellectual 

property and equivalent means of individualization, be-

cause through their application the copyright holder not 

only terminates the unlawful actions of the violator, but 

also receives compensation for the violation of his 

rights. To date, in the Russian Federation, the most pop-

ular measure of responsibility is not compensation for 

losses, but alternative compensation for property dam-

age to it. 

Compensation as a measure of civil liability for of-

fenses in the field of intellectual property has been 

known since the legislation of the Soviet period, the 

norms of which provided for the opportunity to demand 

payment of “royalties” from the violator [1]. In addi-

tion, the norm of Art. 10 of the RSFSR Copyright Law 

indicated that royalties are payable even if the copy-

right holder cannot justify the losses incurred as a result 

of the offense. 

A number of researchers consider compensation 

as a special type of liability that does not coincide with 

other types of civil liability [2, p. 78]. Some authors un-

derstand it as a kind of loss [3, p. 384]. 

It should be recognized that consideration of com-

pensation as a special measure of responsibility that 

does not coincide with other types of civil liability de-

serves more confidence. The statement of E.N. Vasi-

lieva, which defines the compensation under consider-

ation as a special type of civil liability for violation of 

exclusive rights [4, p. 105]. The legislator intentionally 

divided liability measures such as losses and compen-

sation. 

Civil law in paragraph 3 of Art. 1252 of the Civil 

Code of the Russian Federation establishes the right 

holder in some cases, in case of violation of the exclu-

sive right, instead of damages, to demand compensa-

tion from the violator. At the same time, the legislator 

rightly pointed out that the copyright holder is ex-

empted from the obligation to prove the amount of 

losses caused to him. After all, starting from the amount 

of losses incurred in recovering compensation is the 

wrong approach, since the author or other copyright 

holder can use his intellectual property for non-com-

mercial purposes. The copyright holder may not receive 

profit from the use of his intellectual property, as a re-

sult of which it will be impossible to establish the prop-

erty damage caused to him, or lost profit. Thus, it 

should be recognized as the most successful definition 

of V.A. Belova, who, regarding compensation, indi-

cates that she primarily performs the restorative func-

tion of civil liability [5, p. 644]. 

E.N. Vasilyeva rightly points out that “compensa-

tion is paid for the violation of the exclusive right, and 

not for the losses incurred. The author substantiates his 

opinion with the fact that “the right to demand compen-

sation for losses is formulated in the General Provisions 

section, and the right to demand compensation in the 

special rules of the section on intellectual property”. 

A.G. Matveev also notes that the recovery of com-

pensation is the most popular measure of civil liability 

for violation of exclusive rights, which is due to the re-

lease of the copyright holder from proving the amount 

of losses caused to him [6]. 

Compensation as a measure of civil liability for of-

fenses in the field of intellectual property is of a restor-

ative nature. This is due to the fact that it is difficult to 

find out the actual amount of losses incurred for viola-

tion of the exclusive right due to the intangible nature 

of intellectual property and the unlimited nature of their 

users, the number of which is difficult to control. 

Compensation as a measure of civil liability, 

which is of a restorative nature, should pursue the pur-

pose of compensation and losses that the copyright 

holder incurred as a result of the offense, and the costs 

associated with the identification of the fact of the of-

fense. 

To date, there have been two approaches to under-

standing the legal nature and application of the rules on 

the recovery of compensation: penalty - a form of lia-

bility having a penalty nature [7, p. 67] and compensa-

tory - a way to protect the exclusive right, pursuing a 

compensation goal [8, p. 30] . 

At first glance, the compensatory nature entails the 

abuse of rights by the rightholder and exceeds the scope 

of the goals of civil liability, however, in some cases, 

this approach is the only way for the rightholder to 

cover his real losses, as well as lost profits and legal 

expenses. Both the penalty and the compensatory ap-
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proach to compensation meet the objectives of civil li-

ability and should be applied inseparably by the courts 

when calculating the amount of compensation in pro-

portion to the damage caused by the offense. 

The Decree of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation of 04.23.2019 № 10 “On the 

application of part four of the Civil Code of the Russian 

Federation” states that when declaring a claim for com-

pensation in the amount of ten thousand to five million 

rubles, determined at the discretion of the court, the 

plaintiff must provide a justification for the amount the 

amount claimed, confirming, in his opinion, the propor-

tionality of the amount of compensation required by 

him for the violation committed, with the exception of 

the requirement to recover compensation in the mini-

mum amount. 

The courts decide on the amount of compensation 

claimed on the basis of the principles of reasonableness 

and fairness, as well as the proportionality of compen-

sation for the consequences of the violation. 

In cases of violation of the exclusive right to a 

work, an object of related rights, an object of patent 

rights, a trademark, an appellation of origin, the right 

holder has the right to demand, at his choice, from the 

violator, instead of compensation for losses, payment 

of compensation: 

1) In the amount of ten thousand rubles to five mil-

lion rubles, determined at the discretion of the court on 

the basis of the nature of the violation (Article 1301, 

Article 1311, Article 1406.1, Section 4 of Article 1515, 

Section 2 of Article 1537 of the Civil Code of the Rus-

sian Federation) . 

In this calculation, the plaintiff does not need to 

give calculations of such compensation, the plaintiff re-

ceives compensation in the minimum amount of 10.000 

rubles. for every fact of the offense. 

It should be noted that the above provisions of the 

Civil Code of the Russian Federation are partially rec-

ognized as not complying with the Constitution of the 

Russian Federation on the basis of the adopted Decree 

of the Constitutional Court of the Russian Federation of 

December 13, 2016 № 28-P “In the case of the consti-

tutionality review of subparagraph 1 of article 1301, 

subparagraph 1 of article 1311 and subparagraph 1 of 

paragraph 4 articles 1515 of the Civil Code of the Rus-

sian Federation in connection with the requests of the 

Arbitration Court of the Altai Territory. ” However, af-

ter its adoption, the reduction in the amount of compen-

sation was often unreasonably used by the defendants 

to reduce the amount of the penalty. 

Compensation as a measure of civil liability for of-

fenses in the field of intellectual property should aim at 

restoring the position of the right holder that he had be-

fore the offense was committed. However, compensa-

tion should not allow the copyright holder to abuse his 

rights and declare unreasonable amounts to recover 

funds. In a civil proceeding, the plaintiff along with the 

defendant must prove the circumstances to which he re-

fers. It seems that the amount of property damage 

caused to him by the violation of the law should justify. 

This approach will not violate the rights of the copy-

right holder, since it will not be difficult to justify real 

losses from violation of the exclusive right, however, 

this approach will allow to stop the abuse of copyright 

by the rights holder. 

2) Twice the value of counterfeit copies of the 

work; phonograms; goods on which the trademark is il-

legally placed; or the name of the place of origin of 

goods (Article 1301, Article 1311, Section 4, Article 

1515, Section 2 of Article 1537 of the Civil Code of the 

Russian Federation). 

L.V. Novoselova notes that “for compensation, 

calculated in the amount of double the cost of counter-

feit goods, it was taken into account that losses cannot 

be calculated from the cost of more expensive legal 

goods. But it is economically probable that the losses 

of the copyright holder will exceed the cost of the coun-

terfeit. As a result, compensation is determined in the 

amount of double the cost of counterfeit goods ”[9, p. 

3]. 

Compensation in half the cost of counterfeit cop-

ies or goods must be calculated at the prices at which 

the offender sold them. If the requirement is stated to 

the wholesaler, you will have to use the wholesale ra-

ther than retail prices at which the goods were sold to 

the final consumer. 

In accordance with paragraph 21 of the Review of 

Judicial Practice of the Supreme Court of the Russian 

Federation No. 3, 2017, approved. By the Presidium of 

the Supreme Court of the Russian Federation 

07/12/2017 a decrease in the amount of compensation 

calculated on the basis of the double cost of counterfeit 

copies (goods) or twice the cost of the right to use the 

result of intellectual activity or an individualization 

tool, determined on the basis of the price, which under 

comparable circumstances is usually charged for the le-

gitimate use of the result of intellectual activities or 

means of individualization, possible only if there is a 

motivated statement by the defendant, confirm den-

nogo appropriate evidence. 

When recovering compensation in half the cost of 

goods, the defendant must provide a reasoned statement 

to reduce the amount of claims with relevant supporting 

evidence of the necessary reduction. 

3) The third available copyright holder the method 

of calculating compensation is the recovery in twice the 

value of the right to use the object of copyright or re-

lated rights, the object of patent rights, trademark. The 

cost is determined on the basis of the price, which under 

comparable circumstances is usually charged for the 

lawful use of such objects in the way that the violator 

used (Article 1301, Article 1311, Article 1406.1, Sec-

tion 4 of Article 1515 of the Civil Code of the Russian 

Federation). 

According to paragraph 61 of the Decree of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

of 04.23.2019 No. 10 “On the application of part four 

of the Civil Code of the Russian Federation”, stating a 

claim for compensation in half the cost of the right to 

use the result of intellectual activity or means of indi-

vidualization, the plaintiff must submit a calculation 

and justification of the amount claimed, as well as doc-

uments confirming the value of the right to use. 

When calculating the right to use twice the cost, 

the amount of the fee is taken, which is stipulated by 
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the license agreement providing for a simple (non-ex-

clusive) license at the time the offense is committed. 

It follows from the prevailing judicial practice that 

rightholders often abuse their exclusive right by con-

cluding fictitious licensing agreements for subsequent 

judicial recovery in a double amount of the amount in-

dicated in the contract. 

The purpose of civil liability is the return of the 

injured party to the original property status, but the 

achievement of this goal should not lead to unlawful 

enrichment of the copyright holder. 

In this regard, it is proposed to legislate in para-

graph 2 of Art. 1515 of the Civil Code of the Russian 

Federation an indication that it is appropriate to apply 

the double amount of the cost of the right to use a trade-

mark exclusively in industrial production and whole-

sale of goods using an illegally applied trademark. 

It should be agreed that compensation in the mech-

anism of legal liability cannot be based only on the for-

mal requirements of the law, without due regard to all 

relevant circumstances of the case for its fair resolution 

[10, P. 121]. Under the conditions of Russian realities, 

a differentiated approach may be needed in determining 

the amount of compensation for cases of presence and 

degree of guilt of the violator of exclusive rights, com-

mercial and non-commercial nature of the use of intel-

lectual property or means of individualization. A per-

son who did not know and could not know that he is 

using the result of intellectual activity or the means of 

individualization illegally, should not answer on the 

same level as he deliberately uses intellectual property 

for material gain. 
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Все более нарастающий характер глобализаци-

онных процессов в XXІ веке сопровождается про-

должающимся поиском государствами и отдель-

ными народами оптимальных форм организации и 

жизнедеятельности. В этих условиях экономиче-

ские и политические обстоятельства могут высту-

пать катализатором как интеграционных, так и дез-

интеграционных тенденций. Интеграционные про-

цессы на постсоветском пространстве обусловили 

создание сначала СНГ, а затем появление новых 

форм интеграции – Союзного государства России и 

Белоруссии, Евразийского экономического сооб-

щества. 2014 год ознаменовался историческим со-

бытием - принятием в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и города Севастополь. Глобализаци-

онные процессы не отменяют стремления 

государств к мультикультурализму, а отдельных 

народов - к сохранению своей национальной и 

культурной самобытности, языка и самосознания.  

Российский федерализм – важнейший прин-

цип конституционного строя, основанный на соче-

тании национальных и территориальных начал по-

строения государства. Российская государственная 

национальная политика имеет глубокие корни. Ге-

незис российской государственности формиро-

вался в условиях разнообразного национального и 

конфессионального состава населения России. 

Большинство народов страны, проживавших на 

протяжении веков в границах территории России, 

сыграли историческую роль в создании Россий-

ского государства. А.П. Щапов писал: «можно по-

ложительно сказать, что по всей Европе не 

найдется другое государство, которое заключало в 

себе столько самых разнообразных этнографиче-

ских элементов, как Россия», и «само … соотноше-

ние восточной Азии и Европы обусловливало в Рос-

сии особенно обширное и непрерывное смешение 

племен и народов» [1, с. 24, 365]. Дореволюцион-

ный и советский этапы развития национальных от-

ношений в Российском государстве способство-

вали юридическому обособлению правового ста-

туса отдельных этнических общностей, поиску 

оптимальных форм управления этническими 

общностями, принятию государственных мер, 

направленных на поддержку и развитие националь-

ного языка и культуры народов, постепенному фор-

мированию идей духовного единства всех народов 

России, межнационального согласия и вековых тра-

диций взаимодействия между народами. 

По мнению В.Ю. Зорина, современный этап 

развития национальных отношений в России харак-

теризуется явным улучшением межэтнического 

взаимодействия, что является не разовым результа-

том, а долговременным, позитивным трендом [2, с. 

166]. Однако, продолжающиеся в стране реформы, 

требуют учета особенностей не только внутрифеде-

ративных, но и межнациональных взаимодействий, 

а также конституционных принципов российского 

государственного устройства и национальной по-

литики.  

Отправные начала национальной политики 

государства определяются действующей Конститу-

цией РФ 1993 г. В соответствии с п. «е» ст. 71 в ис-

ключительном ведении Федерации находится уста-

новление основ федеральной политики и федераль-

ные программы в области культурного и нацио-

нального развития Российской Федерации. 

Основными принципами государственной 

национальной политики в Российской Федерации 

являются: национальное равноправие граждан (ч.2 

ст. 19 Конституции РФ); равноправие и самоопре-

деление народов (ч.3 ст. 5); государственная под-

держка российских национальных меньшинств и 

коренных малочисленных народов (ст. 69, п. «в» ст. 

71); свобода каждого гражданина определять и ука-

зывать свою национальную принадлежность (ч.1 

ст. 26); содействие развитию национальных куль-

тур и языков народов России (ч.2 ст.26, ч. 3 ст. 68); 

запрещение деструктивной деятельности, направ-

ленной на возбуждение расовой, национальной и 

религиозной розни (ч.5 ст. 13).  

Конституционные положения, закрепляющие 

основы национальной политики, являются право-

устанавливающими нормами, оказывают непосред-

ственное влияние на основные направления феде-

ративного и национально-правового развития 

страны. 

Стабильность конституционных положений и 

демократическая ориентированность правового ре-

гулирования способствуют достижению консен-

суса и всестороннему развитию национальных и 

языковых меньшинств, коренных народов и других 

общностей, проживающих на территории Россий-

ской Федерации. 

Помимо Конституции страны основными до-

кументами в области национальных отношений яв-

ляются Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666 (ред. от 6 декабря 2018 г.) «О Стратегии гос-

ударственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Постановле-

ние Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 

(ред. от 24 января 2019 г.) «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной поли-

тики». 

Пришедшая на смену Концепции государ-

ственной национальной политики Российской Фе-

дерации 1996 г., первому системному документу в 

сфере национальных отношений, принятому после 

вступления в силу Конституции РФ 1993 г. , дей-

ствующая Стратегия государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 

2025 года является современным, учитывающим 

экономические, политические, социально-культур-

ные, миграционные и иные особенности развития 

страны.  

Стратегия не только воспроизводит принципы 

государственной национальной политики (такие, 

например, как принцип национального равнопра-

вия граждан и народов, защиты национальных 

меньшинств и коренных малочисленных народов, 

закрепленные в Конституции, но и устанавливает 

новые принципы: предотвращение любых форм 

дискриминации по признаку социальной, расовой, 
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национальной, языковой или религиозной принад-

лежности; уважение национального достоинства 

граждан, предотвращение и пресечение попыток 

разжигания расовой, национальной и религиозной 

ненависти либо вражды; государственная под-

держка этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации, этнокультурного развития 

русского народа и других народов Российской Фе-

дерации, их творческого потенциала, являющегося 

важнейшим стратегическим ресурсом российского 

общества; преемственность исторических тради-

ций народов Российской Федерации, в том числе 

таких, как солидарность и взаимопомощь; взаимо-

действие государственных органов и органов мест-

ного самоуправления с институтами гражданского 

общества при реализации государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации; приме-

нение комплексного подхода к решению задач гос-

ударственной национальной политики Российской 

Федерации с учетом ее межотраслевого характера; 

недопустимость создания политических партий по 

признаку расовой, национальной или религиозной 

принадлежности. 

Из новой редакции Стратегии (2018 г.) исклю-

чены ранее закрепленные в ней принципы содей-

ствия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, а также обеспечения поддержки их дея-

тельности по сохранению и развитию родного 

языка и культуры, укреплению связей с Россией; 

обеспечения интеграции в российское общество 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пере-

селившихся в Российскую Федерацию на постоян-

ное место жительства; разграничения предметов 

ведения и полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в сфере госу-

дарственной национальной политики Российской 

Федерации; своевременного и мирного разрешения 

межнациональных (межэтнических) противоречий 

и конфликтов. 

Очевидно это связано с завершением активной 

фазы переселения соотечественников, достиже-

нием устойчивого состояния социально-культур-

ной адаптации мигрантов и большим количеством 

документов, направленных на противодействие 

национальному экстремизму (Стратегия по проти-

водействию экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года и др. ). Однако глобализационные про-

цессы могут инициировать новые витки миграции в 

различные страны и регионы, потребовать допол-

нительных мер со стороны государства по обу-

стройству мигрантов.  

Часть принципов, указанных в новой редакции 

Стратегии (предотвращение и искоренение любых 

форм дискриминации по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, обеспечение прав национальных 

меньшинств), по сути, конкретизируют конститу-

ционные принципы. Относительно «новыми» 

принципами можно лишь считать принципы коор-

динации, взаимодействия государственных и муни-

ципальных органов с институтами гражданского 

общества в ходе осуществления российской госу-

дарственной национальной политики, признания 

межотраслевого характера последней и примене-

ния комплексного подхода к решению ее задач. 

Вместе с тем, в Стратегии государственной 

национальной политики не называются принципы, 

получившие свою апробацию в российском и зару-

бежном законодательстве. Речь идет о таких прин-

ципах, как: единство и согласованность националь-

ной политики Федерации и субъектов; сочетание 

государственного протекционизма и социального 

партнерства в сфере реализации интересов опреде-

ленных этнических общностей; научная обоснован-

ность; законность; гласность; организационная и 

материально-финансовая обеспеченность; соответ-

ствие основных направлений государственной 

национальной политики общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и междуна-

родным договорам Российской Федерации. Пола-

гаем, что правовое закрепление указанных принци-

пов способствовало бы оптимизации процесса 

реализации государственной национальной поли-

тики на федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

Президентом России инициирована конститу-

ционная реформа, основные направления которой 

обозначены в Послании Федеральному Собранию 

РФ 15 января 2020 г. 20 января 2020 г. главой госу-

дарства внесен в Государственную Думу проект За-

кона РФ о поправке к Конституции «О совершен-

ствовании регулирования отдельных вопросов ор-

ганизации публичной власти», 4 марта 2020 г. 

внесены поправки Президента РФ к проекту Закона 

РФ о поправке к Конституции Российской Федера-

ции №885214-7«О совершенствовании регулирова-

ния отдельных вопросов организации публичной 

власти», принятому Государственной Думой в пер-

вом чтении 23 января 2020 г. [3] 

Необходимо отметить, что в поправках Прези-

дента РФ основные принципы Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года находят системное 

отражение, они ориентированы на дальнейшую кон-

ституционную конкретизацию основных направле-

ний государственной национальной политики Рос-

сии. Об этом свидетельствуют: новая редакция ст. 68 

Конституции о том, что «государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории явля-

ется русский язык как «язык государствообразую-

щего народа, входящего в многонациональный 

союз равноправных народов Российской Федера-

ции» (ч.1)», «культура в Российской Федерации яв-

ляется уникальным наследием ее многонациональ-

ного народа. Культура поддерживается и охраня-

ется государством» (ч. 4), новая редакция ст. 69 о 

том, что «государство защищает культурную само-

бытность всех народов и этнических общностей 

Российской федерации, гарантирует сохранение эт-

нокультурного и языкового многообразия» (ч. 2), 

«Российская Федерация оказывает поддержку со-
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отечественникам, проживающим за рубежом, в осу-

ществлении их прав, обеспечении защиты их инте-

ресов и сохранении общероссийской культурной 

идентичности» (ч. 3). 

Конституционный Суд РФ в своем Заключе-

нии о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Кон-

ституции Российской Федерации не вступивших в 

силу положений Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных во-

просов организации и функционирования публич-

ной власти», а также о соответствии Конституции 

Российской Федерации порядка вступления в силу 

статьи 1 данного Закона в связи с запросом Прези-

дента Российской Федерации от 16 марта 2020 г. 

пришел к выводу, что «положение о русском языке 

как языке государствообразующего народа, входя-

щего в многонациональный союз равноправных 

народов Российской Федерации (статья 68, часть 1, 

Конституции Российской Федерации в предлагае-

мой редакции), основано на объективном призна-

нии роли русского народа в образовании россий-

ской государственности, продолжателем которой 

является Российская Федерация. Оно не умаляет 

достоинства других народов, не может рассматри-

ваться как несовместимое с положениями Консти-

туции 15 Российской Федерации о многонацио-

нальном народе Российской Федерации (статья 3, 

часть 1), о равенстве прав и свобод человека и граж-

данина вне зависимости от национальности (статья 

19, часть 2), о равноправии и самоопределении 

народов (преамбула)» [4].  

Определение конституционных приоритетов в 

сфере национальной политики, соответствующих 

основам конституционного строя России, её феде-

ративной модели государственного устройства и 

существующему демократическому режиму будет 

способствовать «согласованию» интересов госу-

дарства и этнических общностей, координации де-

ятельности органов государственной власти всех 

уровней в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации, обеспечению их 

взаимодействия с институтами гражданского обще-

ства. 

Глобализация способствует выполнения госу-

дарствами миссии по обеспечению реализации наци-

ональных ценностей и духовных потребностей наро-

дов, проживающих на территориях государств раз-

ных регионов. При этом, попытки универсализации 

ценностей, навязывания чуждых определенным госу-

дарствам и культурам стереотипов способно вызвать 

негативную реакцию населения, вызвать «конфликт 

цивилизаций».  

Действующая Стратегия Российской государ-

ственной национальной политики учитывает все 

глобализационные «вызовы» - экономические, со-

циальные, миграционные, и стремится к построе-

нию развитого демократического общества и госу-

дарства, способного обеспечить не только матери-

альные, но и духовные, национально-культурные 

потребности каждого человека. Модернизации дей-

ствующей Конституции страны обусловлена ре-

формированием системы государственного управ-

ления и местного самоуправления, поиском путей 

устойчивого социально-экономического развития 

субъектов РФ, создания условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, 

повышения роли России в формирующемся поли-

центричном мире.  
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