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EVALUATION OF GOVERNANCE SUSTAINABILITY
OF BULGARIAN AGRICULTURE
A need to include "the fourth" Governance pillar in the concept for understanding and the assessment system of (overall
and) agrarian sustainability is increasingly justified in academic literature and finds place in the frameworks of government,
international, private, etc. organizations In Bulgaria, like in many other countries, practically there are no comprehensive
assessments of the governance sustainability of agriculture and its importance for the overall agrarian development. This study
tries to fill the gap and suggests a holistic framework for understanding and assessing the governance sustainability of
Bulgarian agriculture. The newly elaborated approach is "tested" in a large-scale study for assessing the governance
sustainability of country's agriculture at national, sectoral, regional, eco-system and farm levels. The study has proved that it
is important to include the "missing" Governance Pillar in the assessment of the Integral sustainability of agriculture and
sustainability of agro-systems of various type. Multiple Principles, Criteria and Indicators assessment of the Governance
sustainability of Bulgarian agriculture indicates that the Overall Governance Sustainability is at a "Good" but very close to the
"Satisfactory" level. Besides, there is a considerable differentiation in the level of Integral Governance sustainability of different
agro-systems in the country. What is more, the individual indicators with the highest and lowest sustainability values determine
the "critical" factors enhancing and deterring the particular and integral Governance sustainability of evaluated agro-system.
Last but not least important, results on the integral agrarian sustainability assessment based on micro (farm) and macro
(statistical, etc.) data show some discrepancies which have to be taken into consideration in the analysis and interpretation,
while assessment indicators, methods and data sources further improved. Having in mind the importance of holistic
assessments of this kind for improving the agrarian sustainability in general, and the Governance sustainability of agriculture
in particular, they are to be expended and their precision and representation increased.
Keywords: governance sustainability, assessment, agriculture, subsectors, agro-regions, agro-ecosystems, farming
organizations, Bulgaria.

Introduction. A common feature of all suggested and
practically used modern systems for assessing sustainability
of agro-systems is incorporation of three "dimensions" or
"pillars" of sustainability – economic, social and
environmental (Bachev et al, 2017; Cruz et al., 2018; EC,
2001; FAO, 2013; Hayati et al., 2010; Kamalia et al., 2017;
Lopez-Ridauira et al., 2002; Lowrance et al., 2015; OECD,
2001; Sauvenier et al., 2005; Singh et al., 2009; Terziev et
al. 2018; VanLoon et al., 2005). In the last years a special
attention has been increasing put on the (good)
"governance" as a key for achieving multiple goals of
sustainable development at corporate, sectoral, national
and international levels (Bachev, 2010; Bosselmann et. al.,
2008; Gibson, 2006; EU, 2019; Simberova et al., 2012;
Kayizari, 2018; UN. 2015). What is more, the list of
sustainability objectives has been constantly enlarged
encompassing numerous governance, cultural, ethical etc.
standards and goals (Bachev, 2010; Scobie and Young
2018). Simultaneously "new" (cultural, human, governance,
etc.) pillars has been widely added to the modern definition
of sustainability and the systems of its evaluation and
management (Altinay, 2012; ASA, 2019; Bachev, 2018;
Nurse, 2006; RMIT University, 2017; UCLG, 2014).
The need to include "the fourth" governance pillar in the
concept for understanding and the system of measurement
of sustainability is increasingly justified in academic
literature (Bachev, 2010, 2018; Baeker, 2014; Burford,
2017; Fraser et al., 2006; Monkelbaan, 2017) as well as
finds place in the official documents of different
(government, international, private, etc.) organizations (City
of Brooks, 2019; EU, 2019; IFAD, 1999). Accordingly,
numerous indicators are proposed to evaluate the
governance aspect of sustainability mostly at national and
international level including the state of formal institutional
framework, implementing policies and strategies, human
resources development, established capacity, management
of public authorities, stakeholder involvement in public
decision-making and control, etc. (Bell and Morse 2008;

Bhuta and Umbach, 2014; CoastalWiki, 2019; Ganev et
al.,2018; Monkelbaan, 2017; Spangenberg et al., 2002).
Nevertheless, the building of the system for understating
and assessing the "new" governance aspect (pillar) of
agrarian sustainability is a "work in progress".
In Bulgaria, like in many other countries, there are a very
few studies on governance issues related to agrarian
sustainability (Bachev, 2010, 2018; Bachev et al., 2016;
Bachev and Treziev, 2018; Georgiev, 2013; Marinov, 2019;
Sarov, 2018) and the governance aspect (pillar) of agrarian
sustainability (Bachev, 2016, 2017, 2018; Bachev et al.
2018; Bachev and Treziev, 2017, 2019; Bachev, Ivanov,
Sarov, 2020). Moreover, practically there are no
comprehensive
assessments
of
the
governance
sustainability in the sector and its importance for the overall
agrarian sustainability at present stage of development.
This paper tries to fill the gap and suggests a holistic
framework for assessing the governance sustainability of
Bulgarian agriculture. The newly elaborated approach is
applied (tested) in a first in kind large-scale study for
assessing the governance sustainability of country's
agriculture at national, sectoral, regional, eco-system and
farm levels, and its contribution to the overall agrarian
sustainability in Bulgaria.
1. Study Method and Data. Sustainability of agriculture
is a "system characteristic" and has to be perceived as "ability
to continue over time" (Bachev, 2005; Hansen, 1996). It
characterizes the ability (internal capability and adaptability)
of agriculture to maintain its managerial, economic, social and
environmental functions in a long period of time. Agrarian
sustainability has four major aspects ("pillars") which are
equally important and have to be always accounted for –
governance sustainability, economic sustainability, social
sustainability, and environmental sustainability.
The "governance sustainability" characterizes the
efficiency of the specific system of governance in an
evaluated agro-system (national, subsector, ecosystem,
© Bachev H., Kharlamova G., 2020
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regional, farming enterprise, etc.). Accordingly, a "good
governance" means a superior governance sustainability,
while a "bad" (inefficient) governance corresponds to inferior
governance sustainability. Maintaining multiple functions
(sustainability) of agriculture requires an effective social
order – a system of diverse (governing) mechanisms and
forms regulating, coordinating, stimulating, and controlling
the behavior, actions and relations of individual agents at
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various levels – farm, local, regional, national, transnational,
global (Bachev, 2010). The system of governance includes
a number of district components all of which have to be
included in the sustainability assessment – institutional
environment ("rule of the game"), market modes and
mechanisms ("market order"), private modes and
mechanisms ("private order"), and public modes and
mechanisms ("public order") (Fig. 1).

Fig. 1. Components and Levels of Assessment of Governance Sustainability in Agriculture
Source: authors.

Agriculture consists of many agro-systems – from
individual "farming plot", a "farm enterprise", an "agriecosystem", an "agro-region", up to a "national", "European"
and "global". In this study we focus on the assessment of the
(governance) sustainability of Bulgarian agriculture at national
level as well and for principle agricultural systems in the
country – main type of farming organizations, major
subsectors of agriculture, general kinds of agro-ecosystems,
and all administrative (agro)regions (Fig. 1). The farm is the
lowest level, where the management and organization of
agricultural activity (and sustainability) is carried out, and
where all aspects of the agrarian sustainability are "realized"
and could be feasibly assessed (Bachev, 2005). That is why
the farm (agro-system) is the first level of agrarian (economic,
governance, integral, etc.) sustainability assessment.
In order to identify the individual indicators for assessing
the (governance) sustainability of Bulgarian agriculture a
hierarchical system of well-determined Principles, Criteria,

Indicators, and Reference Values for each Aspect (Pillar) of
sustainability is elaborated. Detailed justification of that new
approach, and the ways and criteria for selection of
sustainability Principles, Criteria, Indicators and Reference
Values are presented in other publications by Bachev (2017,
2018), and Bachev et al. (2017, 2018).
The Governance Sustainability Principles are "universal"
and relate to the multiple functions of the agriculture
representing the states of the sustainability, which is to be
achieved (Fig. 2). For the "specific" contemporary conditions
of Bulgarian (and European Union) agriculture following five
(governance sustainability) principles related to the generic
(five) mechanisms and modes of governance (components
of the governance system of agriculture is comprehensively
presented by Bachev, 2010) are identified: "Good legislative
system", "Democratic management", "Working agrarian
administration", "Working market environment", and "Good
private practices" (Table 1).

~8 ~
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Fig. 2. Framework for Assessing Sustainability of Bulgarian Agriculture
Source: authors.

The Governance Sustainability Criteria are precise
standards ("measurement approaches") for each of the
Principle representing a resulting state of the evaluated
system when the relevant sustainability Principle is realized.
For the contemporary conditions of the Bulgarian agriculture
20 Criteria for assessing diverse aspects of the governance
sustainability are specified. For instance, for the Principle
"Good legislative system" four Criteria are selected:
"Harmonization with the European Union policies", "Extent
of the European Union policies implementation",
"Beneficiaries' satisfaction of the European Union policies",
and "Policies effects" (Table 1).
The Governance Sustainability Indicators are
quantitative and qualitative variables of different types
which can be assessed in the specific conditions of the
evaluated agri-system allowing measurement of
compliance with a particular Criterion. The set of Indicators
provides a representative picture for the agrarian
sustainability in all its aspects. For assessing the
Governance sustainability of the Bulgarian agriculture at
micro (farm) and macro (sectoral, regional, eco-system,
etc.) levels a system of respectively 22 and 26 Indicators
are specified. For the selection of the Sustainability
Indicators a number of criteria, broadly applied in the
sustainability assessment literature and practices, were
used: "Relevance to reflecting aspects of sustainability",
"Discriminatory power in time and space", "Analytical
soundness",
"Intelligibility
and
synonymity",

"Measurability", "Governance and policy relevance", and
"Practical applicability" (Sauvenier et al., 2005). For
instance, for the Criteria "Policies effects" an Indicator
"Level of subsidies comparing to the average for the
sector" is selected for farm level, as well as two Indicators
for the aggregate (sectoral) level – "Coefficient of subsidies
distribution from Pillar 1" and "Coefficient of distribution of
investment support comparing to share in Net Value
Added" (Table 1).
For assessing the particular sustainability level a system
of specific Reference Values (sustainability norms, range,
and standards) for each Indicator is needed. The
Governance Sustainability Reference Values are the
desirable levels for each Indicator according to the specific
conditions of the evaluated agro-system. They assist the
assessment of the sustainability levels giving guidance for
achieving (maintaining, improving) particular aspect and the
overall agrarian sustainability. Most of the Reference Values
show the level(s), at which the long-term sustainability of
agrarian Governance sustainability is "guaranteed" and
improved. Depending on the extent of the Reference value
achievement the evaluated agro-system may be with a
"high", "good", or "low" sustainability, or to be
"unsustainable". For instance, agrarian system with a higher
than the sectoral public support (level of subsidies) is more
sustainable then others as far as "Policy effects" are
concerned, and vice versa.
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T a b l e 1. System of Principles, Criteria, Indicators and Reference Values
for Assessing Governance Sustainability of Bulgarian Agriculture
Principles

Criteria
Harmonization
with EU
policies
Extent of EU
policies
implementation

Good
legislative
system

Indicators
Sectoral level
Farm level
Extent of policies
harmonization
Extent of financial
implementation
of policies
Extent of
achievements
of objectives
indicators
Extent of
beneficiary
satisfaction of EU
policies

na

Experts estimate
Experts estimate

Extent of CAP
implementation

Beneficiaries estimates
Experts estimate

Extent
of beneficiary
satisfaction of EU
policies

Beneficiaries estimates

Beneficiaries estimates

Level of subsidies
comparing to the
average for the
sector

High 0-0,25
Good 0,26-0,45
Satisfactory
0,46-0,6
Unsatisfactory 0,61-0,8
Unsustainable
0,81-1,0
High 0-0,25
Good 0,26-0,45
Satisfactory
0,46-0,6
Unsatisfactory 0,61-0,8
Unsustainable
0,81-1,0

Average for the sector

Representation

Share of
producers
represented in
different public
decision-making
bodies

Producers'
representativeness
in state and local
authorities

Experts estimate

Farm managers estimates

Transparency

Transparency level

Level of access to
information

Experts estimate

Farm managers estimates

Share of subsidies
in income

High 41-100 %
Good 26-40 %
Satisfactory
11-25 %
Unsatisfactory 6-10 %
Unsustainable bellow 5 %
High 41-100 %
Good 26-40 %
Satisfactory
11-25 %
Unsatisfactory 6-10 %
Unsustainable bellow 5 %

High 41-100 %
Good 26-40 %
Satisfactory
11-25 %
Unsatisfactory 6-10 %
Unsustainable bellow 5 %

Experts estimate

Farm managers estimates

Beneficiaries'
satisfaction of
EU policies

Coefficient
of subsidies
distribution from
Pillar 1
Policies effects
Coefficient of
distribution of
investment support
comparing to
share in Net Value
Added

Share of overall
support Net Value
Added
of agriculture

Democratic
management
Impact

Level
of subsidizing
in Net Income

Working
agrarian
administration

Reference values
Sectoral level
Farm level

Stakeholders'
participation
in decisionmaking
process

К of real weight
in the process

Farmers'
participation
in decision-making

Minimum costs
of using

Legitimate
payments
Non-legitimate
payments

Acceptability of
legal payments

Access to
administrative
services

Share of
digitalized services
in overall number

Information
availability

Level of
awareness

Quality of
services

Administration
costs in Value
Added of
Agriculture

Administrative
services
digitalization
Agrarian
administration
efficiency
Extent of
awareness

Administration
service costs

Beneficiaries estimates
Farm managers estimates
Beneficiaries estimates
Farm managers estimates
Experts estimate
Farm managers estimates
Beneficiaries estimates

Farm managers estimates

High 0-0,01
Good 0,2-0,05
Satisfactory
0,05-0,1
Unsatisfactory 0,11-0,2
Unsustainable
Bigger than 0,2

Farm managers estimates
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Table 1 (continued)

Principles

Criteria
Market access

Free
competition

Working
market
environment

Competitive
allocation of
public
resources

Resource
concentration

Indicators
Sectoral level
Farm level
Extent of market
Market access
access
difficulties
Prices
negotiation
possibilities
Extent of price
influence
Market
competition
Extent of
Extent of
competitive
competitive
allocation of
distribution
public
resources
Possibilities for
taking part in public
procurements

К of concentration
of land resources

Real possibilities
of lands extension

Good private
practices

Regulation
implementation

Extent of
regulations
implementation

External
control

Control regulation

Correctness
of relationships

Extent of contract
enforcement

Efficient
informal
system

Level of informal
system efficiency

К of lands
concentration

Possibility for
lands
extension
Extent of
regulations
implementation
Management
Board external
control
Extent of
contract
enforcement
Level of
informal
system
efficiency

Reference values
Sectoral level
Farm level
Experts estimate

Farm managers estimates

Farm managers estimates
Experts estimate
Farm managers estimates

Experts estimate

Farm managers estimates

Experts estimate

Farm managers estimates

High bellow 200 xa
Good 200-400 xa
Satisfactory
400-600 xa
Unsatisfactory 600-800 xa
Unsustainable above
1000 ха

High bellow 200 xa
Good 200-400 xa
Satisfactory
400-600 xa
Unsatisfactory 600-800 xa
Unsustainable above 1000 ха

Experts estimate

Farm managers estimates

Experts estimate

Farm managers estimates

Experts estimate

Farm managers estimates

Experts estimate

Farm managers estimates

Experts estimate

Farm managers estimates

Source: authors.

Very often individual Indicators for each Criterion and/or
different Criteria, and Principles of sustainability are with
unequal, and frequently with controversial levels. That
significantly hardens the overall assessment requiring a
transformation into "unitless" Sustainability Index and
integration of estimates (Fig. 2). Diverse quantitative and
qualitative levels for each indicator are transformed into a
Index of sustainability (ISi) applying appropriate scale for
each Indicator (Bachev et al., 2018).
The Integral Sustainability Index for a particular Criterion
(SI(c)), Principle (SI(p)), and Aspect of sustainability (SI(a)),
and the Integral Sustainability Index (SI(o)) for evaluated
agro-system is calculated applying "equal weight" for each
Indicator in a particular criterion, of each Criterion in a
particular Principle, and each Principle in every Aspect of
sustainability. Using "equal" rather than differentiated weight
is determined by the fact that individual Sustainability
Aspects, and indeed Sustainability Principles, are "by
definition" equally important for the Integral Agrarian
Sustainability. At the same time, differentiation of the weights
of individual Criteria within each Principle and the individual
Indicators within each Criteria is difficult to justify as well as to
a great extent unnecessary (practically unimportant for the
Integral assessment) having in mind the big number and small
relative contribution of each Indicator. Calculations with and

without differentiated weights do not find any significant
variations in the sustainability levels (Bachev et al, 2019).
The Integral Index for a particular Criterion (SI(c)),
Principle (SI(p)), and Aspect of sustainability (SI(a)), and the
Integral Sustainability Index (SI(o)) are arithmetic averages
of the Indices of composite Indicators, Criteria and
Principles, calculated by the following formulas:
SI(c) = ∑SI(i)/n
n – number of Indicators in a particular Criterion;
SI(p) = ∑SI(c)/n
n – number of Criteria in a particular Principle;
SI(a) = ∑SI(p)/n
n – number of Principles in a particular Aspect,
SI(o) = ∑SI(а)/4
For assessing the level of Governance and Integral
sustainability of agro-systems in Bulgaria the following
scale, defined by the leading experts in the area (Bachev et
al. 2018) are used:
Index range 0,81-1 for a "High" level of sustainability;
Index range 0.50-0,8 for a "Good" level of sustainability;
Index range 0,26-0,49 for a "Satisfactory" level of
sustainability;
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Index range 0,06-0,25 for an "Unsatisfactory" level of
sustainability;
Index range 0-0,05 for "Non-sustainable" state.
Elaborated holistic framework for assessing the
Governance sustainability of Bulgarian agriculture is tested
using experts and stakeholders assessments, and 2018
survey data from the managers of 104 "typical farms" of
different size and juridical type, production specialization,
and ecological and geographical locations. Author express
their gratitude to the National Agricultural Advisory Service
for conducting the survey, and to participated farm
managers for providing the valuable information. The
structure of surveyed farms approximately corresponds to
the real structure of farms in different categories in Bulgaria.
Classification of the surveyed farms into juridical type, size,
production specialization, and ecological and geographical
location is done according to the official definitions currently
used in Bulgaria (and European Union).
In Bulgaria, like in many other countries, there are no
official data for calculating most of the governance, socioeconomic and environmental sustainability indicators at
lower (farm, eco-system, subsector, regional, etc.) level
(Bachev et al., 2018). Therefore, micro and middle level
assessment of socio-economic, environmental and
governance sustainability is entirely based on the "original"
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first-hand information collected from the farm managers.
The composite (Aspect and Integral) Sustainability Index of
each evaluated agri-system (farming organization,
agricultural subsector, agri-ecosystem, geographical region,
etc.) is calculated as an arithmetic average of the Indices of
relevant farms belonging to that system.
Assessment of the Governance sustainability at national
(sectoral) level is evaluated in two ways – using experts and
stakeholders (farmers, producers' organizations, etc.)
estimates, and though aggregation of the information from
the conducted farms survey.
2. Results and Discussion. Microdata collected from
the farm managers are very important for the proper
assessments of different aspects of the Governance
Sustainability of agriculture generally and at various levels.
Following parts of the paper presents a detailed analysis of
the Governance sustainability of Bulgarian agriculture based
of the original farm survey data.
Integral Level of Governance Sustainability. A
multiple indicators assessment of the Governance
sustainability level of Bulgarian agriculture indicates that the
Index of Overall Sustainability is 0,51 – this represents a
close to the lower ("Satisfactory") but still a "Good" level of
Governance sustainability of the sector (Fig. 4).

Fig. 4. Levels of Governance, Economic, Social, Environmental and Integral Sustainability
of Bulgarian Agriculture
Source: survey with farm managers.

Analysis of individual Indexes for the primary
sustainability Principles, Criteria, and Indicators allows
identifying individual components contributing to the
Governance sustainability of this important sector of
Bulgarian economy. For instance, the Governance
sustainability of Bulgarian agriculture is relatively low
because the Index for the Principle "Good Private Practices"
is at "Satisfactory" level (0,46) and compromises the Pillar's

Integral sustainability (Fig. 5). Moreover, Indices for "Good
Legislative System" and "Democratic management" are
quite low and at the border with the "Satisfactory" level – 0,5
and 0,51 accordingly. At the same time, Indices for the
Principles "Working agrarian administration" (0,55) and
"Working market environment" (0,54) are highest and
contribute most for elevating (ensuring) the Governance
Sustainability of the sector.
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Fig. 5. Indices of Sustainability for Major Principles
of Governance Sustainability of Bulgarian Agriculture
Source: author's calculation.

In depth analysis of the levels of the individual Criteria
and Indicators further specifies the elements that enhance
or reduce country's agricultural Governance sustainability.
For instance, the insufficient "Good Private Practices" is
determined by the low "External control" (over
management) (0,38), weak "Contracts enforcement" (0,49)
and inferior "Informal system efficiency" (0,43) (Fig. 6).
Similarly, despite that the Integral Index for "Democratic
management" Principle is at a "Good" level, Indices for two

criteria (policies) "Impact" and "Stakeholder participation in
decision-making") are quite low at satisfactory territory.
Likewise, "Working agrarian administration" seems "Good"
but "Access to administrative services" is actually very low
(0,34) at "Satisfactory" sustainability level. The same is
true for the "Working market environment" which is "Good"
while Index for the Criteria "Resource concentration"
reviles low sustainability (0,43).

Fig. 6. Indices of Sustainability for Major Criteria*
of Governance Sustainability of Bulgarian Agriculture
*C1-Extent of policies implementation; C2-Extent of beneficiary satisfaction of EU policies; C3-Policies effects; C4-Representation; C5-Transparency;
C6-Impact; C7-Stakeholder participation in decision-making; C8-Minimum costs of using; C9-Access to administrative services; C10-Information availability;
C11-Quality of services; C12-Market access; C13-Free competition; C14-Competitive allocation of public resources; C15-Resource concentration; C16-Regulation implementation; C17-External control; C18-Contracts enforcement; C19-Informal system efficiency.

Source: author's calculation.

Individual sustainability Indicators give precise
information about the specific factors determining one or
another values of a particular Criteria. For example,
ineffective "Access to administrative services" is
determined accordingly by the insufficient "Agrarian

administration efficiency" (0,31) and undeveloped
"Administrative services digitalization" (0,37) (Fig. 7).
Likewise "Satisfactory" sustainability for the "Resource
concentration" is a consequence of the (low) "Possibility
for lands extension" (0,37).
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Fig. 7. Indicators* for Assessing the Governance Sustainability of Bulgarian Agriculture
*I1-Extent of CAP implementation; I2-Extent of beneficiary satisfaction of EU policies; I3-Subsidies distribution; I4-Representativeness of
state and local authorities; I5-Access to information; I6-Subsidies in Income; I7-Farmer's participation in decision-making; I8-Acceptability of legal
payments; I9-Agrarian administration efficiency; I10-Administrative services digitalization; I11-Extent of awareness; I12-Administration service
costs; I13-Market access difficulties; I14-Market competition; I15-Prices negotiation possibilities; I16-Extent of competitive allocation of public
resources; I17-Lands concentration; I18-Possibility for lands extension; I19-Extent of regulations implementation; I20-Management Board
external control; I21-Extent of contract enforcement; I22-Level of informal system efficiency.
Source: survey with farm managers.

The low values for the Indicators help identify specific areas
that require improvement through adequate changes in the
institutional environment, public policy, modernization of
agrarian administration, collective actions and/or management
strategies. At the current stage of the development the most
critical for increasing the Governance sustainability of country's
agriculture are progressive improvements in following
directions: "Farmer's participation in decision-making" (0,31),
"Agrarian administration efficiency" (0,31), "Administrative
services digitalization" (0,37), "Possibility for lands extension"
(0,37), "Management Board external control" (0,38), "Level of
informal system efficiency" (0,43), "Subsidies in Income" (0,48),
"Extent of contract enforcement" (0,49), "Acceptability of legal
payments" (0,5), and "Lands concentration" (0,5).
The higher levels of certain Indicators show the absolute
and comparative advantages of the Bulgarian agriculture in
terms of good governance and sustainable development. At
the current stage of development, the most prominent of these
include: "Representativeness of state and local authorities"
(0,58), "Market competition" (0.6), "Extent of competitive
allocation of public resources" (0.6), "Access to information"
(0.65), "Extent of awareness" (0.66), and "Administration
service costs" (0.68). Nevertheless, the top value(s) of the

Governance sustainability Indicators in Bulgarian agriculture
is relatively low. Therefore, there is a great potential for
improvement of governance efficiency and further elevate the
Governance and Overall sustainability.
Governance Sustainability in Major Sub-sectors. The
analysis of the Governance sustainability of different subsectors of Bulgarian agriculture shows that there is a great
variation in the sustainability level. The highest ("Good")
level of Governance sustainability is demonstrated in the
"Mix livestock" production (0,59), followed by the
"Vegetables, flowers, mushrooms" and "Mix crop-livestock"
sectors (0,53) (Fig. 8). Therefore, these three subsectors
contribute to greatest extent for improving (maintaining) the
overall Governance sustainability of Bulgarian agriculture.
On the other hand, the level of Governance sustainability in
the "Grazing livestock" (0,52), "Permanent crops" (0,5), and
"Beekeeping" (0,5) is close to the average in the sector. Finally,
in some major subsectors like "Field crops" (0,47) and "Mix
crops" (0,49), the level of the Governance sustainability is
"Satisfactory" and far below the general one. This means that
the later subsectors decrease in a biggest degree the Integral
Governance sustainability of country's agriculture.

Fig. 8. Governance Sustainability in Different Sub-sectors of Agriculture,
Agri-ecosystems and Agrarian Regions of Bulgaria
Source: survey with farm managers.
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The different sub-sectors of Bulgarian agriculture are
characterized by significant variation of the levels of Indices
of the main Principles of the Governance sustainability
(Fig. 9). For instance, the Principle "Good legislative
system" is the best realized in the "Vegetables, flowers,
mushrooms" production (0,58) and "Mix-livestock"
operations (0,57), and the worst in "Field crops" and
"Grazing livestock" sub-sectors (0,47). The Principle of
"Democratic management" is the best applied in the "Mix
livestock" production (0,62), while it is not "Satisfactory" in
the "Beekeeping" (0,46), and "Mix crops" and "Mix croplivestock" sub-sectors (0,49). The interior and superior
levels of the Governance sustainability for particular
Principles show the directions for improving the Governance
sustainability in the relevant sub-sectors of agriculture.
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The Principle "Working agrarian administration" is
effectively applied in "Beekeeping" (0,57), and "Grazing
livestock" and "Mix crop-livestock" (0,56), while agrarian
administration does not "work" well in the sector of "Field
crops" (0,44). The sustainability for the Principle "Working
market environment" is the highest in "Mix livestock" (0,64),
"Beekeeping" (0,63) and "Mix crop-livestock" (0,58).
Simultaneously, market mechanisms are not working very
well for the "Field crops" producers (0,5). Finally, "Good
private practices" are the best implemented in the subsector
of "Mix livestock" (0,62) and "Mix crop-livestock" (0,5), while
in all other subsectors they are applied only "Satisfactorily",
being particularly inferior in the "Beekeeping" (0,37) and
"Field crops" (0,41).

Fig. 9. Indices of the Principles of Governance Sustainability in Major Sub-sectors of Bulgarian agriculture
Source: survey with farm managers.

In depth analysis of that type identifying inferior
(critical) levels for sustainability Principles has also a high
practical value since they show the specific directions
(public, collective and private action areas) for improving
the particular (Principle) and the Integral Governance
sustainability in the evaluated subsector and agriculture in
general. Further analysis of the sustainability level for the
individual Indicators allows "complete" unpacking the
"critical" factors enhancing and/or decreasing the
Governance sustainability of each sub-sector. Our
assessment has found out that different agricultural subsectors in Bulgaria are characterized by a significant
variation in the levels of individual Governance
Sustainability Indicators.
The "Field crops" subsector of country's agriculture has
a "Good" Governance sustainability for: "Market
competition" (0,68), "Representativeness of state and local
authorities" (0,61), "Market access difficulties" (0,59),

"Access to information" (0,58), "Administration service
costs" 0,55), "Subsidies in Income" (0,54), "Subsidies
distribution" (0,53), and marginal for the "Prices negotiation
possibilities" (0,5) (Fig. 10). At the same time for the most of
the Indicators the Governance sustainability level is
"Satisfactory" – "Agrarian administration efficiency" (0,37),
"Extent of regulations implementation" (0,37), "Farmer's
participation in decision-making (0,37), "Level of informal
system efficiency" (0,38), "Acceptability of legal payments"
(0,41), "Extent of CAP implementation" (0,42),
"Management Board external control" (0,43), "Extent of
contract enforcement"
(0,47), "Extent of beneficiary
satisfaction of EU policies" (0,47), "Extent of awareness"
(0,48), "Lands concentration" (0,48), "Possibility for lands
extension" (0,48). For two indicators the value of particularly
low in this type of production – "Administrative services
digitalization" (0,3) and "Extent of competitive allocation of
public resources" (0,33).
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Fig. 10. Governance Sustainability Indicators in Different Crop Sub-sectors of Bulgarian Agriculture
Source: survey with farm managers.

The Governance sustainability of the Bulgarian
"Vegetables, flowers and mushrooms" subsector is "Good" for
a number of Indicators with the highest scores for: "Extent of
regulations implementation" (0,69), "Representativeness of
state and local authorities" (0,65), "Market access difficulties"
(0,65), "Administration service costs" (0,63), "Extent of CAP
implementation" (0,6), and "Market competition" (0,6)
(Fig. 10). Simultaneously, the Governance sustainability of
this important subsectors of agriculture is at "Satisfactory"
level for numerous Indicators such as: "Farmer's participation
in decision-making" (0,38), "Subsidies in Income" (0,44),
"Level of informal system efficiency" (0,46), "Extent of
competitive allocation of public resources" (0,46), "Lands
concentration" (0,49), and quite low for "Agrarian
administration efficiency (0,31) and "Administrative services
digitalization" (0,31). What is more, for the Indicator
"Management Board external control" (0,25) the Governance
sustainability is at "Unsatisfactory" level affecting adversely
the overall Governance sustainability of that industry.
The Governance sustainability of the subsector of
"Permanent crops" is "Good" for a number of Indicators,
among which the superior are: "Administration service
costs" (0,68), "Access to information" (0,62), "Extent of
awareness" (0,62), "Market competition" (0,6) (Fig. 12). At
the same time, the level of Governance sustainability is
"Satisfactory" for: "Administrative services digitalization"
(0,38), "Level of informal system efficiency" (0,38),

"Management Board external control" (0,39), "Possibility for
lands extension" (0,42), "Extent of contract enforcement"
(0,43), "Acceptability of legal payments" (0,47), "Market
access difficulties" (0,49) and "Lands concentration" (0,49).
Furthermore, the Governance sustainability of this important
subsector of Bulgarian agriculture is particular low for the
"Agrarian administration efficiency" (0,32) and close to the
border with the "Unsatisfactory" level for the "Farmer's
participation in decision-making" (0,27).
The Governance sustainability of the "Mix crops"
productions is "Good" for several Indicators but particularly
high for: "Market competition" (0,74), "Administration service
costs"
(0,75),
"Extent
of
awareness"
(0,65),
"Representativeness of state and local authorities" (0,63)
and
"Access
to
information"
(0,63)
(Fig. 10).
Simultaneously, this subsector demonstrates "Satisfactory"
Governance sustainability for: "Market access difficulties"
(0,39), "Management Board external control" (0,39). "Extent
of CAP implementation" (0,43), "Acceptability of legal
payments" (0,43), "Lands concentration" (0,43), "Extent of
contract enforcement" (0,43), "Subsidies in Income" (0,45),
"Administrative services digitalization" (0,45), "Level of
informal system efficiency" (0,46), "Extent of beneficiary
satisfaction of EU policies" (0,47), and "Extent of regulations
implementation" (0,49). Besides, the Governance
sustainability in this subsector is particularly low for the
"Possibility for lands extension" (0,29) and "Agrarian
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administration efficiency" (0,32) and "Unsatisfactory" for
"Farmer's participation in decision-making" (0,25).
The state of the Governance sustainability in different
livestock productions of the Bulgarian agriculture is similar,
and a great variation in the value of the individual Indicators
can be seen. The Governance sustainability in the
"Grazing livestock" sub-sector is particularly "Good" for a
number of areas: "Extent of awareness" (0,72), "Access
to information" (0,69), "Market access difficulties" (0,67),
"Representativeness of state and local authorities" (0,67),
"Administration service costs" (0,65), "Acceptability of legal
payments" (0,61) and "Extent of competitive allocation of
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public resources" (0,61) (Fig. 11). Along with this however,
this production experiences "Unsatisfactory" level of
governance efficiency in multiple directions – "Possibility for
lands extension" (0,33), "Farmer's participation in decisionmaking" (0,35), "Management Board external control"
(0,36), "Administrative services digitalization" (0,41),
"Subsidies in Income" (0,42), "Extent of CAP
implementation" (0,43), "Extent of beneficiary satisfaction of
EU policies" (0,43), and "Level of informal system efficiency"
(0,49). Moreover, the level of Governance sustainability for
the Indicator "Agrarian administration efficiency" (0,27) is
very low and close to the "Unsatisfactory" level.

Grazing livestock

Bee keeping

Mix Crop-livestock

Mixed livestock

Fig. 11. Governance Sustainability Indicators in Different in Different Livestock Sub-sectors
of Bulgarian Agriculture
Source: survey with farm managers.

The Governance sustainability in "Beekeeping" is "High"
for the "Extent of awareness" (0,84), and very "Good" and at
the border with the top level for the "Extent of competitive
allocation of public resources" (0,8) (Fig. 11). This subsector of Bulgarian agriculture also demonstrates "Good"
value of sustainability Indicators for the "Market access
difficulties" (0,74), "Market competition" (0,7) and
"Administration service costs" (0,68). At the same time,
numerous Indicators of the Beekeeping's Governance
sustainability are quite low at "Satisfactory" level such as:
"Farmer's participation in decision-making" (0,31),

"Administrative services digitalization" (0,31), "Lands
concentration" (0,37), "Extent of contract enforcement"
(0,39), "Level of informal system efficiency" (0,39),
"Subsidies in Income" (0,4), "Extent of regulations
implementation" (0,43), "Subsidies distribution" (0,46), and
"Acceptability of legal payments" (0,49). What is more, that
subsector's Governance sustainability is "Unsatisfactory" is
two areas – "Agrarian administration efficiency" (0,25) and
"Management Board external control" (0,25).
The Governance sustainability of "Mix crop-livestock"
productions of Bulgarian agriculture is "Good" for numerous
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Indicators among which the superior are: "Administration
service costs" (0,70), "Access to information" (0,67), "Extent
of awareness" (0,69), "Market access difficulties" (0,68), and
"Extent of competitive allocation of public resources" (0,66)
(Fig. 11). Simultaneously, that subsector's Governance
sustainability is "Satisfactory" in multiple directions –
"Agrarian administration efficiency" (0,3), "Possibility for
lands extension" (0,31), "Farmer's participation in decisionmaking" (0,33), "Management Board external control"
(0,42), "Level of informal system efficiency" (0,47),
"Representativeness of state and local authorities" (0,48),
and "Subsidies in Income" (0,49). Furthermore, the state of
the Governance sustainability in this subsector is quite low
and close to the "Unsatisfactory" level for the "Administrative
services digitalization" (0,27).
The Governance sustainability of the "Mix livestock"
productions of agriculture is "High" for the "Extent of
competitive allocation of public resources" (0,93) and
"Access to information" (0,82) (Fig. 11). Furthermore, this
industry demonstrates a very "Good" level for many
indicators such as: "Representativeness of state and local
authorities" (0,72), "Extent of contract enforcement" (0,69),
"Administration service costs" (0,68), "Market competition"
(0,68), "Market access difficulties" (0,66), "Extent of
regulations implementation" (0,65), "Extent of awareness"
(0,62), "Management Board external control" (0,62), "Extent
of CAP implementation" (0,61), and "Extent of beneficiary
satisfaction of EU policies" (0,61). Nevertheless, for several
key areas the Governance sustainability is at "Satisfactory"
level – "Administrative services digitalization" (0,38),
"Farmer's participation in decision-making" (0,44),
"Acceptability of legal payments" (0,46), "Subsidies
distribution" (0,47) and "Prices negotiation possibilities"
(0,49). What is more, for the Indicator "Agrarian
administration
efficiency"
(0,29)
the
Governance
sustainability is quite low and near to the "Unsatisfactory"
level, while for the "Possibility for lands extension" (0,25) it
is within "Unsatisfactory" territory.
Governance
Sustainability
in
Major
Agroecosystems. The Governance sustainability of major agro-
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ecosystems in Bulgaria also demonstrates a great variation
as the highest ("Good") ones are registered for the agroecosystems with "Lands in protected zones and territories"
(0,53) and those in "Less-favored mountainous" regions
(Fig. 8). At the same time, the Governance sustainability of
two agro-ecosystems – "Mainly plain" (0,5) and "Lessfavored non-mountainous" (0,49) are below the national
(sectoral) average, the second one being at inferior
("Satisfactory") level. Therefore, the later two type of agroecosystems decrease to the biggest extent the Integral
Governance sustainability of Bulgarian agriculture.
The different agro-ecosystems of the country are further
characterized by significant differentiations in the levels of
Indices of main Principles of the Governance sustainability
(Fig. 12). The principle "Good legislative system" is the best
implemented at "Good" level in the "Plain-mountainous"
agro-ecosystems (0,56), while in the "Less-favored nonmountainous" (0,45) and "Mainly plain" regions it is at
"Satisfactory" level (0,49). On the other hand, the principle
of "Democratic management" is the best realized in "Lessfavored non-mountainous" agro-ecosystems (0,56), in the
most other type it is the same or close to the sectoral
average (0,5), and in the "Mainly plain" regions it is at
"Satisfactory" level (0,49). Furthermore, the principle
"Working agrarian administration" is better applied in the
agro-ecosystems in "Less-favored mountainous" regions
(0,6), those with "Lands in protected zones and territories"
(0,57), and in "Mainly mountainous" regions (0,55) while in
all other types it is in below the national level. Similarly, the
Principle "Working market environment" is with the highest
value in the agro-ecosystems in "Mainly mountainous"
regions (0,6), "Less-favored mountainous" regions (0,58),
and "Less-favored non-mountainous" regions (0,57), while
in other agro-ecosystems it is worse than national one.
Finally, the Governance sustainability for the Principle
"Good private practices" is best implemented in the "Lands
protected zones and territories" (0,53), while in all other
agro-ecosystems it is at "Satisfactory" level, being far worse
than the sectoral average in the "Less-favored nonmountainous" regions (0,36).

Fig. 12. Indices of the Principles of Governance Sustainability in Major Agri-ecosystems in Bulgaria
Source: survey with farm managers.

Individual Indicators for the Governance sustainability of
specific agro-ecosystems of the country have quite different
values. Sustainability of the agro-ecosystems in "Mainly

plain" regions are with the highest governance Indicators for:
"Access to information" (0,64), "Extent of awareness" (0,64),
"Administration service costs" (0,64) and "Market
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competition" (0,6) (Fig. 13). At the same time, multiple
factors associated with the imperfections in the governance
system are "Satisfactory" decreasing the (Governance)
sustainability of these agro-ecosystems: "Possibility for
lands
extension"
(0,33),
"Administrative
services
digitalization" (0,34), "Management Board external control"
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(0,4), "Level of informal system efficiency" (0,43), "Lands
concentration" (0,45), "Extent of CAP implementation"
(0,49), "Subsidies distribution" (0,49), "Subsidies in Income"
(0,49). Particularly low in this important areas are the Indices
for the "Farmer's participation in decision-making" (0,27)
and "Agrarian administration efficiency" (0,3).

Plain Regions

Plain-Mountainous Regions

Mountainous Regions

Lands Protected Zones and Territories

Less-favored Mountainous

Less-favored Non-mountainous

Fig. 13. Governance Sustainability Indicators in Different Agri-ecosystems in Bulgaria
Source: survey with farm managers
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The greatest Governance sustainability Indicators for the
agro-ecosystems in the "Plain-Mountainous Regions" of the
country are: "Administration service costs" (0,69), "Access
to information" (0,66), "Extent of awareness" (0,61),
"Representativeness of state and local authorities" (0,61),
"Subsidies distribution" (0,6), and "Market competition" (0,6)
(Fig. 13). Simultaneously, for a number of key Indicators
level of Governance sustainability is "Satisfactory":
"Possibility for lands extension" (0,35), "Agrarian
administration efficiency" (0,37), "Level of informal system
efficiency" (0,39), "Administrative services digitalization"
(0,41), "Management Board external control" (0,43),
"Subsidies in Income" (0,45), and "Acceptability of legal
payments" (0,46), being particularly inferior for the "Farmer's
participation in decision-making" (0,29).
The Governance sustainability of the agro-ecosystems in
"Mountainous Regions" is enhanced mostly by the "Quality of
services" (0,7), "Information availability" (0,66), "Market
access" (0,62), "Resource concentration" (0,63), "Competitive
allocation of public resources" (0,61), and "Transparency"
(0,6) (Fig. 13). On the other hand, the Governance
sustainability of these agor-ecosystems is at "Satisfactory"
level for the "Access to administrative services" (0,37),
"External control" (0,39), "Informal system efficiency" (0,42),
"Extent of policies implementation" (0,48), "Extent of
beneficiary satisfaction of EU policies" (0,46), "Minimum costs
of using" (0,46) and "Contracts enforcement" (0,49), and
particularly compromised as far as the "Stakeholder
participation in decision-making" is concerned (0,29).
Agro-ecosystems with "Lands in Protected Zones and
Territories" are with a very "Good" Governance sustainability
for "Information availability" (0,75), "Transparency" (0,72),
"Competitive allocation of public resources" (0,68), "Quality of
services" (0,65) (Fig. 13). On the other hand, the governance
sustainability of these agro-ecosystems is inferior in a number
of areas: "Stakeholder participation in decision-making"
(0,32), "Access to administrative services" (0,38), "Market
access" (0,41), "Impact" (0,45), "Resource concentration"
(0,47), "Informal system efficiency" (0,47), and "Minimum
costs of using" (0,49).
"Less-favored Mountainous" agro-ecosystems are with
quite "Good" Governance sustainability for the "Information
availability" (0,75), "Quality of services" (0,74),
"Transparency" (0,72), "Competitive allocation of public
resources" (0,65), "Market access" (0,64), and "Free

competition" (0,58) (Fig. 13). At the same time, the
Governance sustainability of these agro-ecosystems is
"Satisfactory" in terms of: "Access to administrative
services" (0,34), "Stakeholder participation in decisionmaking" (0,38), "Impact" (0,41), "Resource concentration"
(0,45), and "Contracts enforcement" (0,46). Besides, these
type of agro-ecosystems are with "Unsatisfactory"
Governance sustainability as far as the "Management Board
external control" is concerned (0,25).
Finally, the agro-ecosystems in "Less-favored Nonmountainous" regions are with very "Good" sustainability for
the "Market competition" (0,78), "Representativeness of
state and local authorities" (0,74), "Lands concentration"
(0,71), "Extent of awareness" (0,66), "Administration service
costs" (0,63), "Extent of competitive allocation of public
resources" (0,63), and "Access to information" (0,62). On
the other hand, for all other Indicators the Governance
sustainability of this specific agro-ecosystem is
"Satisfactory", and for the "Agrarian administration
efficiency" even "Unsatisfactory" (0,25).
Governance Sustainability in Major Agro-regions.
There is a significant variation in the different aspects of
Governance efficiency among administrative (and
agricultural) regions of the country. The Principle of the
Governance sustainability "Good legislative system"
dominates in the "North-West region" (0,6) and "NorthCentral region" (0,59), while in the "South-Central region"
(0,38) and "South-West region" (0,49) it is only applied
"Satisfactorily" (Fig. 8).
The Principle of "Democratic management" is the best
realized in the "North-East region" (0,53) and "South-West
region" (0,53), and insufficiently in the "South-Central
region" (0,4) and "North-West region" (0,48) (Fig. 14). The
Principle "Working agrarian administration" is effectively
applied in the "North-East region" (0,57) and "North-East
region" (0,61). Simultaneously, that Principle is
"Satisfactory" applied in the "South-Central region" (0,49).
Similarly, the Principle "Working market environment" are
highly regarded in the "North-East region" (0,63) while in
the "South-Central region" (0,45) and "South-East region"
is inferior (0,47). Finally, the "Good private practices" are
the best carried out in the "North-Central region" (0,58) and
"North-East region" (0,59) while in the three south regions
of the country they are enforced "Satisfactorily" (0,41, 0,36,
0,44 accordingly).

Fig. 14. Indices of the Principles of Governance Sustainability in Agro-regions in Bulgaria
Source: survey with farm managers.
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There is a big variation in the levels of the Governance
sustainability indicators across the territory of the country. In
the "North-West Region" the highest value of sustainability
is for the Indicators: "Extent of competitive allocation of public resources" (0,74), "Subsidies distribution" (0,71), "Extent
of awareness" (0,67), "Administration service costs" (0,67),
"Market competition" (0,66), "Prices negotiation possibilities" (0,63), and "Access to information" (0,63). At the same
time, in this agro-region the Governance sustainability is
North-West Region

North-East Region

South-Central Region

"Satisfactory" for a number of Indicators: "Agrarian administration efficiency" (0,32), "Possibility for lands extension"
(0,34), "Administrative services digitalization" (0,35), "Extent
of contract enforcement" (0,44), "Level of informal system
efficiency" (0,46), "Acceptability of legal payments" (0,49),
quite low for the "Management Board external control"
(0,29), and even "Unsatisfactory" for the "Farmer's participation in decision-making" (0,25) (Fig. 15).
North-Central Region

South-West Region

South-East Region

Fig. 15. Governance Sustainability Indicators in Different Agro-regions of Bulgaria
Source: survey with farm managers.
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The Governance sustainability of agriculture in the
"North-Central Region" is very "Good" in respect to: "Access to information" (0,73), "Representativeness of state
and local authorities" (0,72), "Administration service costs"
(0,67), "Extent of regulations implementation" (0,65), "Extent of beneficiary satisfaction of EU policies" (0,64), "Subsidies in Income" (0,62), "Extent of awareness" (0,62), and
"Management Board external control" (0.62) (Fig. 15).
Simultaneously, the governance system in this agro-region
works only "Satisfactory" in regards to the "Farmer's participation in decision-making" (0,29), "Agrarian administration efficiency" (0,32), "Possibility for lands extension"
(0,36), "Administrative services digitalization" (0,41), and
"Lands concentration" (0,49).
The agrarian Governance sustainability in the "NorthEast Region" demonstrates a superior ("High") level for the
"Extent of competitive allocation of public resources" (0,82)
and it is on the border with the highest level for the "Management Board external control" (0,8) (Fig. 15). The governance efficiency is also quite "Good" in several other directions: "Extent of awareness" (0,74), "Administration service costs" (0,74), "Market access difficulties" (0,72), "Access to information" (0,7), "Market competition" (0,65),
"Representativeness of state and local authorities" (0,65),
"Extent of regulations implementation" (0,62) and "Acceptability of legal payments" (0,61). Nevertheless, the Governance sustainability of agriculture in that region is at
"Satisfactory" level for several key areas: "Agrarian administration efficiency" (0,31), "Farmer's participation in decision-making" (0,38), "Level of informal system efficiency"
(0,38), "Lands concentration" (0,4), "Subsidies in Income"
(0,4), "Administrative services digitalization" (0,42), and
"Subsidies distribution" (0,44), and especially low for the
"Possibility for lands extension" (0,28).
Agriculture in the "South-West Region" is with a very
"Good" Governance sustainability for the Indicators such as:
"Access to information" (0,77), "Administration service
costs" (0,75), "Extent of awareness" (0,71) and "Representativeness of state and local authorities" (0,62). On the other
hand, for many indicators the Governance sustainability of
this agrarian region is at "Satisfactory" level: "Administrative
services digitalization" (0,34), "Subsidies in Income" (0,36),
"Farmer's participation in decision-making" (0,38), "Extent of
contract enforcement" (0,43), "Extent of beneficiary satisfaction of EU policies" (0,46), "Extent of regulations implementation" (0,46), "Level of informal system efficiency" (0,48),
and "Acceptability of legal payments" (0,49). What is more,
the efficiency of the governance system in that region's agriculture is close to the "Unsatisfactory" level for the "Agrarian administration efficiency" (0,28), and "Unsatisfactory" for
the "Management Board external control" (0,25).
The "South-Central Region" agriculture is only in solid
"Good" territories for two Indicators – "Administration service
costs" (0,64) and "Prices negotiation possibilities" (0,67)
(Fig. 15). At the same time, the Governance sustainability of
the sector is at "Satisfactory" level for numerous Indicators:
"Level of informal system efficiency" (0,33), "Subsidies distribution" (0,34), "Extent of contract enforcement" (0,38),
"Extent of beneficiary satisfaction of EU policies" (0,39),
"Subsidies in Income" (0,4), "Extent of CAP implementation"
(0,42), "Representativeness of state and local authorities"
(0,44), "Possibility for lands extension" (0,44), "Acceptability
of legal payments" (0,46), "Extent of competitive allocation
of public resources" (0,47), and "Extent of regulations implementation" (0,49). Furthermore, the Governance sustaina-
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bility of agriculture in this region is close to the "Unsatisfactory" level for the "Agrarian administration efficiency" (0,27),
"Administrative services digitalization" (0,29) and "Market
access difficulties" (0,29). On the top of that, the Governance sustainability of region's agriculture is "Unsatisfactory"
in terms of "Farmer's participation in decision-making" (0,24)
and "Management Board external control" (0,25).
Finally, the Governance sustainability of the "South-East
Region" agriculture is with relatively "Good" Indicators only
in respect to the "Administration service costs" (0,66) and
"Extent of awareness" (0,69) (Fig. 15). In many other areas
the Governance sustainability of this agrarian region is at
"Satisfactory" level like: "Possibility for lands extension"
(0,32), "Farmer's participation in decision-making" (0,35),
"Agrarian administration efficiency" (0,39), "Administrative
services digitalization" (0,41), "Level of informal system efficiency" (0,42), "Extent of CAP implementation" (0,47), "Market access difficulties" (0,47), "Extent of beneficiary satisfaction of EU policies" (0,49), and "Extent of competitive allocation of public resources" (0,49). What is more, for the "Management Board external control" (0,25) the Governance sustainability is at "Unsatisfactory" territory.
Governance Sustainability for Major Types of
Farms. Last but not the least important, our approach let
us assess what is the Governance sustainability for the
various farming structures in the country, and how
dominating institutional environment and modes of
governance affect (contribution toward) sustainable
development of major type of Bulgarian farms. The system
of governance of Bulgarian agriculture does not impact
equally farms with different juridical type and size of
operations. The Governance sustainability of agriculture is
the highest for the "Semi-market" ("Mainly subsistence
farms") and "cooperative" ("Cooperatives") sectors – the
Integral Governance Sustainability Index for these type of
farming organizations is much higher than the sectoral
average – 0,62 and 0,56 accordingly (Fig. 16). Other main
juridical type of farms like "Physical Persons" and the
"Middle size" farming enterprises also have higher than the
average Governance Sustainability Index (0,52). Therefore,
all these four types of farming organizations contribute to the
greatest extent to increasing (maintaining) the "Good"
Governance sustainability of Bulgarian agriculture.
At the same time, for the "Small size" farms the
Governance sustainability is below the national one and at
the border with the "Satisfactory" level (0,5). Furthermore,
for the "Agro-firms" and "Big size" farming enterprises the
Governance sustainability is at "Satisfactory" level – 0.47
and 0.45 accordingly. Consequently, these major type of
farming enterprises diminish to the greatest extent the
overall Governance sustainability of country's agriculture.
The main Principles of the Governance sustainability are
applied ("work") differently in relations to various type of
Bulgarian farms. The Governance Sustainability Principles
"Good legislative system", "Democratic management" and
"Good private practices" the most favorably affect the
"Cooperatives" and "Mainly subsistence" farms (Indices of
Sustainability accordingly 0,65 and 0,7; 0,55 and 0,67; 0,64
and 0,56) (Fig. 17). The Governance Sustainability Principle
"Working agrarian administration" is the most effectively
implemented in regards to "Mainly subsistence" holdings
(0,66), "Physical Persons (0,55) and Middle size farms
(0,55). The Governance Sustainability Principle "Working
market environment" is more favorable for the "Middle size"
(0,57) and "Small size" (0,56) farms.
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Fig. 16. Governance Sustainability for Major Type of Farming Organizations in Bulgaria
Source: survey with farm managers.

On the other hand, the individual Principles for the
Governance sustainability of agriculture are worse applied
in and adversely impact different type of farms. The
Sustainability for the "Good legislative system" Principle is
at "Satisfactory" level for the "Agro-firms" (0,41) and "Small
size" farms (0,48). The sustainability Principle "Democratic
management" is at "Satisfactory" level only for the "Big
size" farming enterprises (0,47). Implementation of the

Principle "Working agrarian administration" is inferior
("Satisfactory") for the "Big size" farms (0,4) and
"Cooperatives" (0,43); the sustainability Principle "Working
market environment" does not work well for the "Big size"
farms (0,38) and "Agro-firms" (0,48); and "Good private
practices" are not applied sufficiently and badly affect
"Agro-firms" (0,43), "Middle size" farms (0,45), "Physical
Persons" (0,46), and "Small size" holdings (0,47).

Fig. 17. Indices of the Principles of Governance Sustainability for Major Type of Bulgarian Farms
Source: survey with farm managers.

The Governance sustainability of agriculture carried out
in the farms of "Physical Persons" is very "Good" in terms
of: "Administration service costs" (0,69), "Extent of
awareness" (0,67), "Access to information" (0,65), "Market
competition" (0,61), and "Extent of competitive allocation
of public resources" (0,61) (Fig. 18). At the same time, the
governance system for this farms work only "Satisfactory"

in respect to "Farmer's participation in decision-making"
(0,31), "Agrarian administration efficiency" (0,31),
"Administrative services digitalization" (0,37), "Possibility
for lands extension" (0,37), "Management Board external
control" (0,38), "Level of informal system efficiency" (0,42),
"Subsidies in Income" (0,48), and "Extent of contract
enforcement" (0,48).
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Agro-firms

Semi-market farms

Small Size Farms

Middle Size Farms

Big Size Farms

Fig. 18. Impact of (Contribution to) Governance Sustainability Indicators
of Major Type of Farms in Bulgaria
Source: survey with farm managers.
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The Governance sustainability of agriculture in the
cooperative sector ("Cooperatives") is quite "High" for the
"Market access difficulties' (0,9) (Fig. 18). The Cooperative
farms also are in very favorable ("Good") but at the border
with the "High" level) situation for three Indicators:
"Subsidies distribution" (0,8), "Management Board external
control" (0,8), and "Representativeness of state and local
authorities" (0,8), as well with a very "Good" level for several
other areas – "Extent of contract enforcement" (0,63),
"Extent of beneficiary satisfaction of EU policies" (0,65),
"Administration service costs" (0,65), "Market competition"
(0,65), and "Level of informal system efficiency" (0,65).
Simultaneously, the Governance sustainability for the
cooperatives agriculture is "Satisfactory" for the "Access to
information" (0,37), "Agrarian administration efficiency"
(0,37), "Lands concentration" (0,43), "Extent of CAP
implementation" (0,49), "Acceptability of legal payments"
(0,49), "Possibility for lands extension" (0,49), and "Extent of
regulations implementation" (0,49). What is more, the
Governance sustainability in the area of "Extent of
awareness" (0,27) is very close to the "Unsatisfactory" level
while for three Indicators it is "Unsatisfactory" –
"Administrative services digitalization" (0,25), "Prices
negotiation possibilities" (0,25), and "Extent of competitive
allocation of public resources" (0,25).
The Governance sustainability in "Agro-firms" is only
relatively "Good" for the "Access to information" (0,74) and
"Extent of awareness" (0,61) (Fig. 18). On the other hand,
for numerous Indicators the level of agrarian Governance
sustainability in corporate sector is "Unsatisfactory", namely
"Extent of beneficiary satisfaction of EU policies" (0,31),
"Agrarian administration efficiency" (0,31), "Administrative
services
digitalization"
(0,33),
"Extent
of
CAP
implementation" (0,39), "Possibility for lands extension"
(0,39), "Extent of regulations implementation" (0,43),
"Acceptability of legal payments" (0,49), "Market competition"
(0,49), and "Extent of competitive allocation of public
resources (0,49). Furthermore, the level of governance
efficiency is very close to the "Unsatisfactory" level for the
"Farmer's participation in decision-making" (0,26) and "Lands
concentration" (0,27), and it is "Unsatisfactory" for the
"Management Board external control" (0,25).
Diverse aspects of the Governance sustainability of
agriculture carried out in farming organizations of different
size is also characterized with a great variation. In the "Semimarket" sector (Mainly Subsistence farms) it is "High" for the
"Subsidies in Income" (0,86) and "Extent of awareness"
(0,81), and at the border with the superior level for the
"Extent of CAP implementation" (0,8), "Access to
information" (0,8), "Administration service costs" (0,8)
(Fig. 20). The Governance sustainability for this major type
of farming organizations is also very "Good" in terms of
"Extent of regulations implementation" (0,75), "Extent of
beneficiary
satisfaction
of
EU
policies"
(0,7),
"Representativeness of state and local authorities" (0,68),
"Market
competition"
(0,65),
"Prices
negotiation
possibilities" (0,61), and "Subsidies distribution" (0,6). At the
same type, the Governance sustainability in the huge "semi"
market sector of Bulgarian agriculture is at "Satisfactory|"
level for the "Farmer's participation in decision-making"
(0,34), "Administrative services digitalization" (0,41), "Extent
of contract enforcement" (0,46), "Market access difficulties"
(0,49), and "Management Board external control" (0,49),
and quite low for the "Possibility for lands extension" (0,28).
The Governance sustainability in Bulgarian small scale
agriculture ("Small Size Farms") is very "Good" in regards to
"Administration service costs" (0,72), "Extent of awareness"
(0,7), "Extent of competitive allocation of public resources"
(0,63), "Market access difficulties" (0,62), and "Access to
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information" (0,6). On the other hand, the Governance
sustainability in that dominant sector of agriculture is at
"Satisfactory" level in multiple directions – "Farmer's
participation in decision-making" (0,3), "Acceptability of legal
payments" (0,3), "Administrative services digitalization"
(0,33), "Possibility for lands extension" (0,38), "Management
Board external control" (0,39), "Extent of CAP
implementation" (0,44), "Extent of beneficiary satisfaction of
EU policies" (0,45), "Extent of contract enforcement" (0.48),
"Level of informal system efficiency" (0,49), being particularly
low for the "Agrarian administration efficiency" (0,28).
The Governance sustainability of agriculture in the
"Middle Size Farms" is quite "Good" for the "Access to
information" (0,68), "Administration service costs" (0,67),
"Extent of awareness" (0,66), "Market competition" (0,63),
"Market access difficulties" (0,62) and "Extent of competitive
allocation
of
public
resources"
(0.6)
(Fig. 18).
Simultaneously, the sustainability is "Satisfactory" in several
key areas – "Agrarian administration efficiency" (0,31),
"Management Board external control" (0,33), " Farmer's
participation in decision-making (0,36), "Administrative
services digitalization" (0,37), "Possibility for lands
extension" (0,38), "Level of informal system efficiency" (0,4)
and "Subsidies in Income" (0,47).
Finally, the Governance sustainability of agriculture in
the large scale enterprises ("Big Size Farms") is favorably
"Good" in respect to two areas – "Subsidies distribution"
(0,72), and "Access to information" (0,72). However, for
many indicators the Governance sustainability for this type
of farming organizations are at "Satisfactory" level –
"Administrative services digitalization" (0,3), "Agrarian
administration efficiency" (0,33), "Subsidies in Income"
(0,37), "Possibility for lands extension" (0,37), "Extent of
awareness" (0,38), "Extent of beneficiary satisfaction of EU
policies" (0,4), "Acceptability of legal payments" (0,41),
"Prices negotiation possibilities" (0,41), "Extent of CAP
implementation" (0,43), "Management Board external
control" (0,43), "Possibility for lands extension" (0,37),
"Administration service costs" (0,49), "Market competition"
(0,49), "Extent of regulations implementation" (0,49).
Moreover, the Governance efficiency for this large "subsector"
of Bulgarian agriculture is close to or at "Unsatisfactory" level
for the "Extent of competitive allocation of public resources"
(0,25), "Lands concentration" (0,27), and "Farmer's
participation in decision-making" (0,29).
3. Comparison of Assessments Based on Micro and
Macro Data. The comprehensive assessment of the
Governance sustainability of the Bulgarian agriculture by
using aggregate (sectoral) and farming (survey) data shows
quite unlike results – "Satisfactory" level in the former case,
and (close to the border with "satisfactory" level but still) a
"Good" level in the later case (Fig. 19 and Fig. 4).
The Overall and Principles sustainability estimates
based on the farm managers assessments are higher than
those calculated on the base of the official (statistical, FADN,
etc.) information, and experts and producers' organizations
estimates (Fig. 20). The discrepancies in the estimates for
three Principles ("Democratic management", "Working
market environment", and "Good legislative system") are
crucial since they put the Governance sustainability in
different
(inferior)
levels.
Therefore,
Governance
sustainability assessments always have to be based both on
(complementary) macro and micro data in order to increase
accuracy and extend reliability. Besides, theoretical and
practical work for the improvement of the assessment
methods and data sources of the sectoral sustainability
assessments (especially as far as the Governance Pillar is
concerned) is to continue.
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Fig. 19. Levels of Governance, Economic, Social, Environmental and Integral Sustainability
of Bulgarian Agriculture, calculation based on aggregate (sectoral) data
Source: Agro-statistics, experts' assessments.

Fig. 20. Sustainability Indexes for major Principles of Governance Sustainability,
calculated on the base of sectoral and farm data
Source: authors.

The inclusion of the "Governance Aspect" in the
sustainability
calculations
changes
the
Integral
Sustainability Index of Bulgarian agriculture using sectoral
(with 0,03), and to a smaller extent farm (with 0,005) based
estimates (Fig. 21). However, taking into account the
Governance aspect does not modify the overall ("Good")
sustainability level using both type of information. The later
is due to the fact that there are also differences in the
Sustainability Indexes for the Economic, Social and
Environmental aspects based on the aggregate (sectoral)
and aggregated first hand farm data (Fig. 4 and Fig. 19),
being particularly high for the Economic and Social
sustainability (0,1 and 0,05 accordingly). The estimates
based on the official aggregate sectoral data for the
Economic, Social and Environmental aspects are higher

than the corresponding levels based of micro farm data.
Consequently, they do not affect the Integral sustainability
"compensating" the contribution to the overall sustainability
level of the Governance pillar.
Nevertheless, the inclusion of the missing "new" and
important Governance aspect is crucial since it ameliorates
adequacy and precision of the sustainability assessment of
Bulgarian agriculture. At the same time, all dynamics and
discrepancies in the estimates between sustainability pillars
and the estimates based of different (statistical, farm, etc.)
type of data have to be taken into consideration in the
analysis and the interpretation of results, while assessment
indicators, methods and data sources further improved
(Bachev et al., 2019).
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Fig. 21. Integral Sustainability of Bulgarian Agriculture "with" and "without" Including Governance Aspect
Source: Bachev et al, 2019; authors calculations.

Discussion and Conclusions. This study has proved
that it is important to include the "missing" Governance Pillar
in the assessment of the Integral sustainability of agriculture
and sustainability of agro-systems of various type.
Furthermore, it has demonstrated that (and how) the
Governance sustainability level can be quantitatively
"measured" and "integrated" in the system of overall
sustainability assessment. Finally, the elaborated holistic
framework has been successfully tested in Bulgarian
conditions and showed promising results for proper
understanding and fully "unpacking" the Governance
sustainability of country's agriculture.
This first in kind comprehensive assessment of the
Governance sustainability of Bulgarian agriculture let make
some important specific conclusions about the state of
(Governance) sustainability of diverse agro-systems, and
recommendations for improvement of the managerial and
assessment practices. The elaborated and experimented
holistic approach gives a possibility to improve the overall
and Governance sustainability assessment. Therefore, it
has to be further discussed, experimented, improved and
adapted to the specific conditions of evaluated agricultural
systems and needs of decision-makers at different levels.
Multiple Principles, Criteria and Indicators assessment of
the Governance sustainability of Bulgarian agriculture
indicates that the Overall Sustainability is at a "Good" but
very close to the "Satisfactory" level. Besides, there is a
considerable differentiation in the level of Integral
Governance sustainability of different agro-systems in the
country – agricultural sub-sectors, agro-ecosystems, agroregions, and type of farming organizations. What is more,
the individual indicators with the highest and lowest
sustainability values determine the "critical" factors
enhancing and deterring the particular and integral
Governance sustainability of evaluated agro-system. Last
but not least important, results on the integral agrarian
sustainability assessment of this study based on micro
(farm) and macro (statistical, etc.) data show some
discrepancies which have to be taken into consideration in
the analysis and interpretation, while assessment indicators,
methods and data sources further improved.
This study reviled that much of the needed information
for calculating the Governance sustainability is not readily
available and have to be collected though experts'
assessments, farm managers and professional associations
surveys, etc. Nevertheless, a big challenge is the (level of)
competency and willingness for "honest" estimated of the

interviewed agents. For instance, for some highly "sensitive"
questions in the conducted ("anonymous") survey many of the
farm managers did not respond due to lack of opinion,
experience, capability and/or reluctance for assessment, etc.
Having in mind the importance of holistic assessments
of this kind for improving the agrarian sustainability in
general, and the Governance sustainability of agriculture in
particular, they are to be expended and their precision and
representation increased. The later requires improvement of
the precision through enlargement of surveyed farms and
stakeholders, and incorporating more "objective" data from
surveys, statistics, expertise of professionals in the area, etc.
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ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКОЇ СТІЙКОСТІ БОЛГАРСЬКИХ СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Необхідність додавання "четвертого" стовпа управління в концепцію розуміння системи оцінки загальної стійкості сільського господарства стає все більш виправданою в академічній літературі і знаходить своє місце в урядових, міжнародних, приватних та інших
організаціях. У Болгарії, як і в багатьох інших країнах, майже не існує всебічних оцінок стійкості управління сільським господарством і
значення стійкості для загального аграрного розвитку. Стаття є спробою заповнити зазначену прогалину. Запропоновано цілісну
структуру для розуміння й оцінки стійкості управління болгарським сільським господарством. Новий розроблений підхід "тестується"
у широкомасштабному дослідженні для оцінки стійкості управління сільським господарством країни на національному, секторальному,
регіональному, екосистемному і фермерському рівнях. Дослідження показало, що важливо включати відсутній "стовп" управління в
оцінку комплексної стійкості сільського господарства і стійкості агросистем різних типів. Комплексна оцінка стійкості управління
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болгарським сільським господарствам на основі критеріїв і індикаторів показує, що загальна стійкість управління перебуває на "хорошому", але дуже близькому до "задовільного", рівні. Окрім того, існує значна диференціація на рівні Інтегрального управління стійкістю
різних агросистеми країни. Окремі показники з найвищими і найнижчими значеннями стійкості визначають "критичні" фактори, які посилюють і стримують конкретну й цілісну стійкість управління оцінюваної агросистеми. Результати інтегральної оцінки стійкості
аграрного сектора, що спираються на мікро- (фермерство) і макро- (статистичні) дані, демонструють певні розбіжності, які необхідно
враховувати при аналізі та інтерпретації, у міру того, як удосконалюються показники, методи оцінки та джерела даних. З огляду на
важливість цілісних оцінок такого роду для поліпшення стійкості сільського господарства в цілому і стійкості управління сільським
господарством зокрема, слід підвищувати їхню точність і репрезентативність.
Ключові слова: стійкість управління, оцінка, сільське господарство, підсектори, агрорегіон, агроекосистеми, сільськогосподарські
організації, Болгарія.
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БОЛГАРСКИХ
СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Необходимость добавления "четвертого" столпа управления в концепцию понимания системы и оценки общей устойчивости
сельского хозяйства становится все более оправданной в академической литературе и находит свое место в правительственных,
международных, частных и других организаций. В Болгарии, как и во многих других странах, практически не существует всесторонних
оценок устойчивости управления сельским хозяйством и значения устойчивости для общего аграрного развития. Данная работа является попыткой заполнить указанный пробел и предлагает целостную структуру для понимания и оценки устойчивости управления
болгарским сельским хозяйством. Новый разработанный подход "тестируется" в широкомасштабном исследовании для оценки устойчивости управления сельским хозяйством страны на национальном, секторальном, региональном, экосистемном и фермерском уровнях. Исследование показало, что важно включать недостающий "столп" управления в оценку комплексной устойчивости сельского
хозяйства и устойчивости агросистем различных типов. Комплексная оценка устойчивости управления болгарским сельским хазяйством, на основе критериев и индикаторов, показывает, что общая устойчивость управления находится на "хорошем", но очень близком к "удовлетворительному", уровне. Существует значительная дифференциация на уровне интегрального управления устойчивостью различных агросистеми страны. Отдельные показатели с самыми высокими и низкими значениями устойчивости определяют
"критические" факторы, усиливающие и сдерживающие конкретную и целостную устойчивость управления оцениваемой агросистемы. Результаты интегральной оценки устойчивости аграрного сектора, основанные на микро- (фермерство) и макро- (статистических) данных, показывают некоторые расхождения, которые необходимо учитывать при анализе и интерпретации, по мере того,
как совершенствуются показатели, методы оценки и источники данных. Учитывая важность целостных оценок такого рода для
улучшения устойчивости сельского хозяйства в целом и устойчивости управления сельским хозяйством в частности, следует
повышать их точность и репрезентативность.
Ключевые слова: устойчивость управления, оценка, сельское хозяйство, подсектора, агрорегионы, агроэкосистемы, сельскохозяйственные организации, Болгария.
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THE PHILLIPS CURVE: A CASE STUDY OF THEORY AND PRACTICE
This paper develops a detailed case study of the Phillips Curve as it has evolved since Phillips classic work of 1958. An explicit
narrative in the paper involves the evolution of the argument using economics and systems thinking, to develop underlying data
generating models. These are shown to underpin the inverse relationship between inflation and unemployment in economics. The
paper considers the political exigencies relating to the Great inflation of the 1970s and the Great Recession post 2008 in terms of
interpretations of the Philips curve. The paper hypothesises that economic ideas have meaningful significance within the context
of historical eras with concomitant political imperatives whence such notions become somnolent once crises have abated. This
This historical narrative is implicit in the latest research reflections on Philips curves. A particularly useful finding is the relevance
of systems thinking and systems dynamics to the interpretation of issues relating to aggregation problems in macroeconomics
involving inflation and unemployment causal relationships. The paper concludes that seemingly moribund the Philips curve is alive
may have been hibernating. Identifying the Phillips curve requires a wide range of variability of non-aggregative data streams. This
allows the negative slope of the curve to be revealed, else the Philips curve slope is pushed towards the vertical plane. Endogenous
central banking and inflation targeting intensifies this effect which is evident from a systems thinking /dynamics perspective.
Keywords: Phillip' Curve, Business Cycles, Economic issues, System Dynamics.

1. Introduction. This paper introduces the concept of
the Phillip's curve, and uses it as aa case study to test two
hypotheses which constitute the narrative of this paper. The
two hypotheses are:
• Hypothesis 1 (section 3): economic notions have no
meaning unless studied in the historical context in which the
underlying theories were formulated, used and possibly discarded.

• Hypothesis 2 (section 4): Systems Dynamics is seen
as a useful tool for scrutinizing complex interdependencies
in macroeconomic models.
The study involves an extensive literature survey of the
Phillips curve from its inception, to recent thinking and
research findings. The dominant inverse relationship
between inflation and unemployment is developed and then
linked to the predator prey models of Lotka and Volterra.
© Lawler K., Moscardini A., Pavlenko I., Vlasova T., 2020
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These mathematical models can then be portrayed as a
microcosm of cyclical activity in the economy. Accumulating
evidence on the Phillips curve is conveyed against the
background of the new classical resurgence and its
rehabilitation in new Keynesian theory. The paper finishes
with speculation about the future of the Phillips Curve.
2. The Phillips curve: derivation and practice. The
Phillips curve was introduced by A.W. Phillips in 1958 using
sample data from the United Kingdom from 1861–1957 to
test the relationship between unemployment and the wage
inflation. Phillips (1958) found that an inverse relationship
between existed the two data streams: the higher the
employment rate, the faster the wage rate rises. Since the
original paper, which offered pioneering formal statistical
evidence of the relationship between wage inflation and
unemployment in the United Kingdom, the trade-off between
inflation and real economic activity has been studied
continually,
both
in
theoretical
and
empirical
research. Samuelson (1960) hypothesized the same tradeoff existed for the US economy, arguing that it provided a
menu of policy options where governments could always
reduce unemployment by suffering some inflation.
Moreover, these findings contended that Keynesian
counter-cyclical policy tools (quantitative easing), where
efficacious being intrinsically related to the assumption of
non-neutral impact of monetary policy.
Phelps (1967) established the expectations-augmented
Phillips curve by modelling firms' wage and price-setting
behaviour. From an intertemporal perspective, he argued that
inflation expectations would induce future changes in the
trade-off between inflation and unemployment since the
adjustments of wages and prices would be based on inflation
forecasts. Lucas (1976) argued that,in the presence of
rational agents,inflation expectations could not systematically
differ from actual inflation, establishing what was dubbed the
new Classical Phillips Curve or vertical Phillips curve
(VPC).Thereafter microeconomic foundations of the Phillips
curve were based on time delayed prices and monopolistic
could assume key role. The standard new Keynesian Phillips
curve (NKPC) therefore specifies that current inflation is a
function of forward-looking inflation expectations of future real
marginal costs. Whence the short-run non-neutrality of money
caused by nominal and real rigidities was re-established.
(Christiano et al 2005) This contention validated the idea that
increasing inflation might reduce unemployment (Blanchard,
2007; Fuhrer,1995; Ghali 1999).
However, from a wider empirical perspective, the vast
literature presents a wide range of issues (Gordon,1985). In
general, there is much debate whether the Phillips curve
baseline is appropriate for tracking national inflation
dynamics. This is because despite the evidence from Stock
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(1999) and Ghali (1999) in favour of the inflationunemployment correlation, the studies of Atkeson &
Ohanian (2005) revealed that these results relied on the
particular sample periods and where forecast horizons so
were not universal but epoch specific and not persuasive.
Recent literature (Hooper et al, 2019) utilising US regional
inflation and wage data makes a strong case against studies
that predicted the demise of the Phillips curve (Stock, 2009)
and is supported by this and other studies. (MacLear, 2018).
2.1. Mathematical derivation of the modern Philips
curve: Slack in the Economy. In the short run, the supply
of output depends on the natural rate of output and on the
difference between the price level and the expected price
level. This relationship is expressed in the aggregatesupply equation:
Y = Y + α(P – Pe).
The Phillips curve is an alternative way to express aggregate
supply. It provides a simple way to express the tradeoff
between inflation and unemployment implied by the shortrun aggregate supply curve. The Phillips curve posits that
inflation π depends on the expected inflation rate πe, on
cyclical unemployment u – un, and on supply shocks, e:
π = πe – β(u – un) +e.
Both equations yield the same information in a different way:
both imply a connection between real economic activity and
unexpected changes in prices.
Many empirical results reproduced the classic inflation
versus unemployment trade evident in the original British
case estimated by Phillips. These results offered a clear and
significant signal for macroeconomic policy. These classic
Phillips curve relationships still appear to confront
administrations, in Mexico and Nigeria according to recent
research (Irewole, Oluwasefunmi, 2019).
An example of conceptual transferability is the notion of
predator-prey cycles developed by Lotka and Volterra over
one hundred years ago. In this cyclical model are two
entities which were inversely related and interdependent.
These entities are modelled by the two non-linear,
simultaneous linked equations given below:
 dH
 dt = rH − aHP

 dP = bHP − mP.
 dt
There are two variables (P, H) and several parameters: H
(density of prey), P (density of predators), r (intrinsic rate of
prey population increase), a (predation rate coefficient), b
(reproduction rate of predators per 1 prey eaten) and m
(predator mortality rate). When plotted against time, both H
and P show sinusoidal behaviour Fig. 3.
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Metaphorically, one could extend this to unemployment
(U) and inflation (I) which Phillips (ibid) has shown to be
similarly related:
d(U)/dt = a.U − b.U.I
d(IR)/dt = c.U.I − d.I.

ISSN1728-3817

Solving the equations would then give a familiar
business cycle where unemployment and inflation are in a
dynamic equilibrium. These can be seen in Fig. 2−6
variables against each other (in mathematics called a phase
plane), one gets a closed loop denoting cyclical behaviour.

Fig. 2. Dynamic Equilibrium
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Fig. 3. Phase Plane

The Fig. 1−3 indicate the causal directions of interaction
in the typical activity of business cycles between boom and
slump. The equations imply that typical business cycles
fundamentally contain trigger mechanisms which create the
inverse relationships between inflation and unemployment

in the context of income expansion/contraction. In cyclical
activity, and the propagation mechanisms are complex and
linked to a dynamic multiplier processes which cause
cumulative and dynamic changes.

Fig. 4. Classical Equilibrium
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Fig. 5. Dynamic Equilibrium

Fig. 6. Potential Chaotic behaviour

The Phillip's curve is suggested in the lower sections of
figure three. Intrinsically therefore the notion of the Phillips
curve is innate in the business cycle. These are developed
in a fully systems macroeconomic dynamic model in the
appendices figure. Graphs 4,5 and 6 depict dynamic
equilibrium for a macroeconomic time paths based on the
systems dynamic platform.
2.2. Phillip's Curve and Capacity Utilisation. The
Lucas Crtique (ibid) argued that the inverse relationship
between inflation and unemployment exists only in the
short run. The rationale being that by keeping ouput
/employment at a level higher than its natural rate,
inflation would keep rising, and both employers and
employees would take this into account when setting new
wage rates. Therefore, once inflation reached a certain
point employers would no longer want to hire at such
wage rates and employees would no longer want to work
at the prevailaing wage rate (ultimately leading to an
increase in the unemployment rate).This twiped out the
inverse relationship suggested by the Phillips curve
whenever the government tried to exploit it.
In these macroeconomic models with sticky prices,
there is a positive relation between the rate of inflation and
the level of demand, and therefore a negative relation
between the rate of inflation and the rate of unemployment.
This relationship is often called the "New Keynesian
Phillips curve"(NKPC). The NKPC implies that increased
inflation can lower unemployment temporarily but cannot
lower it permanently.

2.3. Central Bank (Utility) functions: Endogenous
Monetary Policy. Central banks now select an optimal rate
of inflation and try to maintain that target around the natural
level of output (unemployment) over the business cycle
(Barro, 1983). Deviations in outcomes push the central bank
into manipulating the function (MR) to generate disinflation,
but what type of strategy for disinflation ? The MR function
exhibits the endogeneity revealing the path of the stabilising
interest rate from C to A in Fig. 1.
The choice of strategy by the central bank depends on
the inflation aversion of the bank: if the bank is inflation
averse, then a " cold turkey" approach could be considered,
that is it goes straight to the inflation target level and risk
ever higher levels of unemployment until reaching the
stabilization point. However, if the bank is less inflation
averse then a "gradualist" approach would be considered,
that is the central bank would reach its inflation target slowly
but in a longer period of time.
Fig. 7 shows the interaction for different levels of PC,
(under supply shocks) (VPC) and the Monetary Rule to
achieve a target inflation target. Central bank inflation bias
occurs when the bank tries to reduce unemployment to a
level below the natural rate of output, ye. The central bank
tries to minimize the loss function:
L = (yt – ye)2 + β (π – πT)2.
Where ye is the natural output level, β is the relative weight
attached to the loss from inflation and πT is target inflation
rate. The relative weight is determined by historic trends and
socio-political ethics of the central banker.
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Fig. 7. Inflation Targets

Fig. 8. Іnflation bias

Fig. 8 shows how inflation bias works, the circle
represents the central bank utility curve with each circle
corresponding to a different indifference curve, YT is the
target level of output which is higher than the natural level
ye, this would correspond to a higher inflation level and short
run Philips curve shifts upwards , and the process continues
until point B is reached: at point B inflation is higher than
target and output is lower than its target.Critically the
movement from B to Din Fig. 2 shows the small change in
the stabilising interest rate required – the small variability is
a serious obstacle to empirical observation of the Phillips
curve – it hibernates. Aggregative national data time series
snuff out linear variations in the Phillips curve (Kiley, 2015).
2.4. Some Observations on inflation Targeting.
Scepticism about the efficiency of inflation targeting
emerged after the 2008 global financial crisis. Critics have
argued that the foundation of inflation targeting, the Taylor
Rule (1993) is contentious being simply determined by
historical benchmarks that are postulated as static.
Moreover, the concept of optimal level of inflation is
controversial, since there is no solid theoretical model that
can specify the optimal inflation level. Notwithstanding

Fieldstein (1997), argues for a zero -inflation rate. This has
been criticized because of lack of realism and since a
possible consequence is an increased possibility of chronic
deflation in emergent economies. However, Tatliyer (2017)
contends that: "there is no theoretical threshold over which
inflation rates starts to hurt the economy". Tatliyer (ibid)
continues: "real economic variables such as economic
growth and employment level, not to mention income
distribution, attracted much less attention in the evaluation
of the regime". Finally, inflation is not always bad thing, this
has been seen in the global pandemic where countries have
increased anticipated inflation rates to escape recession
and revive locked down economies (Choi, 2003).
In the setting of the Barro, (1983) model (Fig. 1) attempts to
uncover a Phillips curve with aggregative data leads to
fundamental econometric identification problems. Fig. 2 plots
the Phillips curve in the model alongside the monetary policy
targeting rule. In equilibrium the Phillips curve is non
observable, but rather translates as points of intersection
between the two loci. A study applying basic regressions would
always fail to capture a quiescent Phillips curve even in
economies characterised by strong inflation bias (Liung, 1978).
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3. Hypothesis One. Hypothesis One states that
economic notions have no meaning unless studied in the
historical context in which the underlying theories were
formulated, used and possibly discarded. A system's view
(holistic) must be taken in economic cases where the "et
ceteris paribus" assumptions that are usually discarded are
seen as particularly relevant with regards to issues relating
to politics, history and practice.
3.1. Interdependencies – Social, Economic and
Political Issues. What is an economy? Economic agents
are social beings and as such form social entities which can
range from families, to social groups, companies, nations to
the whole global community. The actions and interactions of
these entities have economic consequences. A first
definition of an economy could therefore be:" the set of
economic actors and the connections between them". One
such connection is via measurement and the subsequent
production of "economic "data. Examples of this are
employment and interest rates. Employment is not an
obvious term to define but it is possible to reach agreement
about what is included under this heading. One can then use
mathematical techniques to measure levels of employment.
Similarly, as for interest rates – agreement can be reached
as to definitions and measurement. The definition of an
economy could thus be extended to include terms such as:
productivity, spending, consumption, supply, demand,
multiplier etc. Hence a fuller definition of an economy could
be: "the set of economic actors, the connections between
them, the terminology and measurements that they make".
A further extension would be to include the hypotheses that
link these terms together so that an economy then becomes:
"the set of economic actors, the connections between them,
the terminology and measurements that they make and the
correlations they believe to exist between these terms".
Phillips analysed empirical data and noticed inverse
correlations between inflation and unemployment. Hence,
one could argue (using relevant economic hypotheses) that
unemployment can be regulated by interest rates – there is
an inverse relationship. This must be included in our
definition: hence a wider definition of an economy could be:
"the set of economic actors, the connections between them,
the terminology and measurements that they make, the
correlations they believe to exist between these terms and
the economic consequences resulting from the actions
taken between them".
Let us examine these consequences more deeply. If
unemployment is rising, the central bank reduces interest
rates in an effort to stimulate growth and increase
employment. There are three elements to this correlation:
• A belief that such an inverse relationship holds (economic);
• A desire to ameliorate unemployment (social);
• The authority to affect the cut (political).
Therefore, this act (ostensibly an economic one) also
encompasses political and social consequences. Every
action that social actors /agents make has economic
consequences. What this suggests is that it is not possible
to separate Economics from other disciplines which leads to
the idea of Unus Economicus Mundus (Moscardini, 2020).
This is a unified multi-discipline approach which uses
analogies and results from all areas of knowledge.
3.2. The Political Economy of Inflation in the UK. The
political economy of the inflation and unemployment
debates relate to fundamental causes and effects. These
are best viewed via the lens of economic history of
government policy. Thus, from the 1950s through to the late
1960s was dubbed the Golden Age of Keynesian fiscal
policy in the UK and USA. In this era in the UK / USA and
Europe, the political consensus was Full Employment and
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Price Stability. From Harold Wilsons government in the UK
in 1964, this policy target implied big government fiscal
investment bolstered by government infrastructure initiatives
to maintain full employment at 2-3 % GDP with inflation
hovering 1-2 per cent (O'Hara, 2007). By 1970 inflation
arrived on the political agenda with the election of the Health
government in the UK. This government was elected on an
anti -inflation ticket. With inflation edging towards 5 per cent
per annum Heath argued that inflation was the primary aim
of government economic policy. This governmental ethos
intensified in the Barber boom of 1971-1972. This approach
was mirrored in the USA. The political /economic
conventional wisdom in UK and USA reacted to these
macroeconomic policy changes with the increased
manipulation of the Phillips curve eventually creating
stagflations in the 1970s. However, stagflation could not be
interpreted within the Keynesian Income Expenditure
paradigm. The significant academic reaction heralded the
New Classical Revolution in macroeconomics pioneered by
Lucas (1972, 1972a) and Sargant (1973, 1979). Both of
these theorists argued that the Phillips curve policy-based
regimes represented econometric failure on a large scale.
Therefore, the short run Phillips curve, as a policy tool
/trade-off was moribund in the late 1970s. Sargant (1979)
dramatically argued that: given rational expectations and
continuous market clearing macroeconomic monetary /
fiscal policy seeking to enhance employment would only
succeed in creating more inflation.
The oil price shocks in the 1970s and subsequent
supply/ wage push induced inflation meant that the Labour
government under Callaghan abandoned full employment
as a primary aim of macroeconomic policy which instead
now sought to conquer inflation as the key objective. This
became mission critical for successive UK administrations
until 1997. The 1970s are now referred to as the era of the
Great Inflation. (Black, 2004)
So, by 1979, with the election of Margaret Thatcher,
inflation control became the dominant government
macroeconomic policy target. Moreover, subsequent
Thatcher administrations maintained a tough monetary
stance exhibiting a progressive focus on inflation as a policy
target. Subsequent administrations in the UK/USA have
tended towards inflation targeting based on central bank
discount rates (the stabilising interest rate) as the frontline
tool of monetary policy. The Bank of England's inflation
targeting regime superseded controlling the money stock as
the basic lever to nudge the economy since the Blair
administration of 1997. Thereafter, the newly instituted
independence of the Bank of England meant that, all
subsequent governments now needed only to meet
prescribe inflation targets to central banks. In this new era
central banks and theorists become increasingly interested
in the notion of the new Keynesian Phillips curve (NKPC).
Proper understanding of this concept based on forward
looking agents assists inflation targeting manoeuvres.
Optimal monetary responses to aggregate demand and
supply shocks encapsulate implicit derivation of families of
Phillips curves which confront the central banks loss
function. Within these families of Phillips curves,the work of
Ball (1994) explicates how disinflations might lead to a
boom: these typically occur when central banks tighten
money supply or, announce credible inflation targeting
regimes.To understand the occurrence of the paradox,
models based on Calvo-type pricing models (Calvo, 1983),
and associative utility functions, argued that firms in
monopolistic competition, facing free entry and anticipated
lower expected inflation futures, start lowering prices
immediately after an announced credible deflation. So, that
firms operating in Calvo-type models expand output
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anticipating an increase in demand as inflation starts to fall.
Optimal monetary policy based on aggregative data may
yield strange phenomena. Additional papers by Bloch
(2013) Smets, (2007 ibid), and others aimed at
reinterpretation of the paradox, and emphasised
monopolistic competition models as the foundation of the
riddle. The anomaly is highly likely given low variability in
aggregative data and small inflations.
3.3. Inflation, Unemployment, Persistence Issues.
Some NKPC advocates admonish policy makers not to rely
upon /NAIRU relationships because changes in policy may
break the connection between the expected inflation and the
weighted average of the past inflations. (Lucas, 1976 ibid)
Moreover, there may be a statistical relationship between
current and lagged inflation as well as unemployment. The
existence and persistence of both fundamental trends is an
issue. (Fuhrer, 1995).
There is a long deep debate as to whether the
coefficients of econometric Phillips curves are stable over
time. If persistence of inflation breaks down due to
unstable coefficients there is no structural relationship at
all (Fuhrer ibid). In which case should the central bank
should avoid gradualist policies and go for a cold turkey
shock therapy disinflationary policy? However, the
potential impact on employment regions of a cold turkey
policy initiative might be overwhelming. A key contention
here is that once economic theories no longer seem
politically appropriate, they are discarded – this appears to
the case some versions of the Phillips Curve. Why should
this be so? inflation and unemployment have not been a
burning political issue since the 2008 banking crisis?
Environmental concerns versus growth conflicts have all
but surpassed inflation and unemployment as global
problems. The final impact of the current pandemic may
change this narrative whence mass unemployment may
once more emerge as an all-consuming political issue.
Notwithstanding, the political economy of the Phillips
curve provides a narrative, not only in the development of
the theoretical models from arising from controversial
theoretical perspectives, but also on the political exigencies
of the times. In the broad sweep of British and American
economic history, after 1945 until the end of the 1960s,
inflation as an economic phenomenon hardly visible on the
political spectrum despite the fact that the Phillips curve was
formulated in 1958. This period experienced the post war
boom so that the original curve was formulated at a time of
high growth, full employment and price stability (Dutton,
1997). From the devaluation of sterling in 1967 till the end of
the 70s, the UK and USA experienced the epoch known as
the Great Inflation (Maclear, 2018; Clarida, 2019). British
and other western governments battled against the cost
supply shocks delivered OPEC oil price increases and
concomitant interactions of powerful labour unions headed
in the UK by the NUM and TUC. In this era, wage bargaining
used oil price increases as the parameter for wage
annualised bargaining which intensified cost push inflation
and supply shocks in a way that successive governments
found it difficult to manage. The Philips curve of Samuelson
(1960) based on labour productivity gains seemed to offer a
blueprint for the trade-off for the governments between
inflation and unemployment. Labour productivity gains
became the wage bargaining benchmark and with pay rises
justified in terms of labour productivity until the Social
Contract between government and trade unions collapsed in
the UK in 1978/79. (Williamson, 2016) The Phillips curve
created a political dialogue and narrative both for trade
unions and government with regards to pay rounds, pay
freezes, pay pauses, incomes policy and all manner of price
controls (Broadberry, 2003). By the time of Margaret
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Thatcher's incumbency, the inflation game changed almost
as fast as the economic paradigm when Milton Friedman
received the Nobel prize in 1976 the prominent monetarist
of the age. Friedman's Nobel lecture (1968) espoused
general ideas about the natural rate of unemployment and
evinced the case for free market neoliberal government with
minimal interference. Margaret Thatcher was elected on a
Friedmanite monetarist ticket with Adam Smith free market
values in the vanguard. Mrs Thatcher's monetarism
experiment lead to huge debate within economics such that
in 1981, 364 academic economists publicly disavowed
economics policies expressed in the balanced Budget with
the concomitant cuts and tax rises of that year. This large
(364 economists) vocal lobby argued that government
spending cuts were likely to lead to massive unemployment
and de-industrialisation in the UK. (This turned out to be the
case but impelling economic priority had now shifted:
inflation control became paramount. By the late 1990s, the
mood music had now changed as UK adopted Friedman's
case for floating exchange rates. The advent of central bank
independence meant that inflation targeting would be
delivered in the UK along the lines of Taylor Rules. This
became the political flavour of the month and continued to
be so until the global financial collapse of 2008. Between
2010–2019 the UK endured a sustained governmental
austerity programme – a subtle rebranding of the 1930s,
Treasury View which favoured balanced Budgets. This
notion had impelled Keynes to write the General Theory.
The notorious Treasury View was a perspective which
Keynes disparaged and denounced. The political economy
paradigm change in the UK shows the pace and ferocity in
which long standing economic paradigms are discarded
and deprecated. (Toye, 2013)
4. Hypothesis Two: Links to Systems Dynamics.
When the subject, Economics, originated 250 years ago, the
dominant paradigm was the scientific paradigm initiated by
Newton. This presumed, a deterministic, logical, harmonious,
predominately linear structure where chance does not play a
significant role. Its success rests upon its ability to "analyse"
which rests on the assumption that parts of the whole can be
analysed and improved in isolation and then assembled into
the whole. The systems paradigm takes a holistic or
"synthesising" view. It stresses that all observable parts are
inter-dependent. Moreover, significantly, that all forces are
knowable allowing for non-obvious and sometimes
unexpected
dependencies
between
agents
and
encompasses the idea of self-adaption. (Lawler et al., 2019).
Within the systems paradigm, there are various
methodologies such as Systems Thinking, Cybernetics, Soft
Systems Methodology and System Dynamics. This paper
uses the ideas of System Dynamics created by Forrester in
the 1950's. Kennedy [16] emphasises that a key feature of
SD is the concept of feedback, which is construed in the
context of a loop that is comprised of several variables that
are in turn, interconnected by their effects. It soon became
clear that there are two identifiable perspectives related to
SD, namely: (1) the quantitative; and (2) the qualitative
paradigms. Coyle (2000) identified five roles for qualitative
models: (1) they simplify the description of very complex
problems; (2) they effectively show relationships between
items in the model; (3) they facilitate the easy identification
of feedback loops which help explain system behaviour; (4)
they help "identify the wider contexts of a modelling task"
and (5) they serve the basis for a quantified model. Most
researchers, such as Richardson (1999), now take a
balanced view and assert that both paradigms have
advantages and limitations and that the researcher must
know when to 'map' and when to "model".
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The hypothesis under examination states that both the
qualitative and the quantitative aspects of System Dynamics
are useful to model economic issues such as the Phillips
curve. Fig. 9 is a causal diagram consisting of two negative
and one positive feedback loop. It could now be used to build
a quantitative model (System Dynamics Model) which would
involve entering data, and graphs and tables can be
obtained as output. In this paper, we only construct the
causal model and show how this, by itself, can led to
meaningful debate. The central loop shows the inverse
Phillips relation at a national level. A rise in national
unemployment will be controlled by the government by
lowering interest rates i.e. decreasing inflation and visaversa. But this brings in the issue of aggregation. A rise in
Inflation may decrease regional spending and therefore
increase unemployment at a regional level. This would
destroy the inverse Philips relationship.
A correlated but knotty issue concerns the measurement
and variability unemployment of the active workforce. With
a hibernating aggregative Phillips Curve how is
unemployment to be construed? This is normally defined in
terms of involuntary unemployment, (Keynes, Keynesian)
voluntary unemployment, (New Classical). The potential
occurrence of mass unemployment remains a problematical
and highly controversial issue. Unemployment takes many
forms, there can be for example, structural unemployment,
a key issue in the declining staple industries in the UK since
the 1930s (endemic staple industry decline in the iron, coal,
cotton and railway industries.). Moreover, the concept of
cyclical unemployment which is determined by the trade
cycle was first clarified by Keynes in 1936 to describe the
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mass long term unemployment (dubbed involuntary
unemployment) which occurred after the Wall Street crash
and the ensuing Great Depression (Mehra, 1994).
In modern times, the measures of unemployment have
become ever more sophisticated in G7, the claimant count
by unemployed workers verifying their idleness in the
previous 2–4 weeks is the normalised measure. However,
this has led to controversy that this is not a true
aggregative measure because many women do not sign
the unemployment register nor do casual workers or gig
economy workers. This measure of unemployment is
always likely to be an understatement. Hence the Phillips
curve which relies upon accurate measurements of
inflation rates and the unemployment is in complex territory
because both key variables, notably: price inflation's and
employment are notoriously challenging to measure with
precision. Despite the fact that many indices exist for
measuring inflation and unemployment and there are no
internationally agreed measures of both. Moreover, it
should be understood that there is dispute in academic
economics as to how precisely these variables can
quantified in the empirical world. (Powell, 2016).
Moreover, these tensions are likely to be non-linear and
inversely proportional. The US shows that exogenous
macroeconomic shocks imposed by internal or external
factors reverberate across the economy creating
disproportional impacts on regional employment and
inflation trends. Hooper's (ibid)regional data for the US is
explicable in terms of Fig. 9, given the two negative loops
that are shown. (Clarida, 2019).
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Fig. 9. Causal Model for Unemployment

If economic policies aim at higher output growth rates
and lower unemployment rate what how is NAIRU to be
interpreted regional sectors of the economy (Fair, 2000).The
causal loop models in the appendices identify potential lags
and negative loops. Remarkably, versions related to the
classic case still endure, whence some unsophisticated
Phillips Curve manifestations outperform modern versions in
the context of a monetary expansion. (Mankiw, 1989;
Blanchard et al, 2015) Nonetheless Mankiw (ibid) portrayed
this case embodying the mysterious, curious but inexorable
significance of Phillips curves in the economic paradigm.
5. The Death of the Phillips Curve? However, (Hooper,
2019), argues that there are robust reasons why the evidence
of a vanishing Phillips curve is feeble. First the Feds success

maintaining US inflation at 2 per cent per annum de-sensitised
inflationary expectations in US labour markets. Second the,
econometric methods designed to pick up a classic Phillips
curve fail because of insufficient variance in the US
aggregative macroeconomic data when the unemployment
rate is within per cent of the natural rate. This implies that non
linearities in the gradient of the Phillips curve cannot be
observed when the power of the econometric tests is low.
Moreover, when there is a positive shock to inflation, the Fed
tightens monetary supply to keep inflation under control,
causing unemployment to rise. Therefore, endogenous
monetary policy creates a positive correlation between
inflation and the unemployment gap which shifts the slope
coefficient of the Phillips curve toward zero (VPC in Fig. 3.)
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This suggests that most estimates of the slope of the Phillips
since 1997 have understated the underlying relationships
when effective inflation targeting is accomplished. Inspection
of Fig. 9, implies that if shocks causing contractions are
external the impact on regions could be devastating even in
the context of endogenous monetary policy. The recent Brexit
of the UK combined with the supply shock of Covid 19, might
create negative loops for regions building up into severe
income contraction multipliers.
However, the arguments about variability and
endogeneity suggest that researchers should use data that
has more variation than the typical aggregative macro
time-series data, which is not subject also to possible bias
from endogenous inflation targeting (Schwarz, 1978 ibid).
In same vein Hooper (ibid) used data for the wage inflation
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reported by 50 US states, and the price inflation data
reported in 23 major Metropolitan Statistical Areas (MSAs).
In these data, there exists a plethora of observations of
very tight labour markets. US Monetary policy is national,
and so all states and MSAs face external shocks.
Therefore, these monetary shocks can be treated as
exogenous for state and MSA data.
Fig. 9–11 show Hooper's (ibid)estimate reveal the
classic wage -price spiral endemic in the original Phillips
curves. This was captured in regional data analysis.
Hooper's empirical evidence show that Phillips curve
survives, and reports of its demise are greatly exaggerated.
The regression lines showed a steep, significant slope, with
significant non-linearities in the responsiveness of wage and
price inflation to tight labour markets.

Fig. 10. Nominal wage Phillips curve, US states, 1981–2017
Source: Hooper's (2019).

Fig. 11. US Metropolitan Statistical Areas, 1990–2017
Source: Hooper's (ibid).

This regional US regional evidence shows why the
aggregated US macro time-series data on the death of the
Phillips curve cannot be trusted. Fig. 11 suggests that the
Phillips curve is very much alive, but hibernating.
6. Conclusion and discussion. The theme of this
paper highlights the significance of the interplay between
the economy, social /political issues and institutions
(Yellen, 2015). This is manifest in the context of the history
of post UK political economy. The argument offered here

features the usefulness of systems thinking in helping
unpick complex theoretical issues underlying and
generating the Phillips curve and hints squarely at nonlinear relationships (Nalewaike, ibid.) This includes the
data generating mechanisms underlying the Phillips curve
and systems dynamics analysis points to critical factors
that ensure that its survival is enduring in a competitive free
market economy. Systems thinking assists in
understanding the wider interdependencies that govern
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political exigencies and establish the case for
encapsulating the Phillips curve in regional data.
Surprisingly changes to the monetary policy targeting
rules (arising from crises, policy errors, lags or changes in
policymaker preferences) may also help capture a
somnolent Phillips curve.(Cecchetti, 2017) This case study
shows the power of systems dynamics and the systems
approach in focusing on the causal loop processes that
reveal cyclical activity. The systems dynamics graphs show
that the Phillips curve is a component in the dynamics of the
business cycle (Fig. 3, and 4). Indeed, it makes it difficult to
conceive of a Phillips curve mechanism outside business
cycle dynamics. Systems thinking emphasises leads and
lags in policy implementation with concomitant aggregation
data issues. This is especially the case in inflation and
regional/national data flows and variability. This is evident
the vicissitudes in the political significance of the Phillips
curve and central bank behaviour. Basically, the normal
political focus on inflation/unemployment on national
trends. This is misplaced given the issues uncovered in
regional trends in US data analysis of Hooper and in
Fig. 10 and 11 in this paper.
The observed inflation-output gap relationship may
depend on the relative magnitude of cost-push and
targeting-rule shocks in the richly divergent nature of
regional sectors in the economy. (Fitzgerald, 2014).
Nonetheless the Covid-19 pandemic may inadvertently
exacerbate the tensions between national /regional given
structural breaks national supply chains that occurred. If the
latter are dominant, the identified parameter will be closer to
the true slope of the Phillips curve. Shocks to the central
bank targeting rule shift the equilibrium along the Phillips
curve, rather than shifting the curve itself (Fig. 2). If the
variance of the targeting-rule shocks is robust, then
successfully controlling for cost-push shocks such as
changes in oil prices might help recover the Phillips curve
using standard OLS techniques. The enormous VAR
literature on the identification of exogenous monetary
policy shocks in aggregate data can be bewildering and
are inconclusive as they stand (Dotsey, 2017). However,
systems dynamics in terms of the causal loop
configurations
and
dynamic
equilibrium
graphs
demonstrate the clear impact without recourse Var models.
Generally, Var models based on aggregate data are
unreliable given the strength of the evidence cited by
Hooper (ibid) and in discussed in (Gordon, 1985).
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КРИВА ФІЛІПСА: АНАЛІЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Проведено детальне дослідження кривої Філіпса в міру її розвитку з часу класичної роботи Філліпса 1958 р. Виклад включає в себе
еволюцію аргументації з використанням економічної теорії та системного мислення для розробки базових моделей генерування даних.
Показано, що вони лежать в основі зворотного зв'язку між інфляцією та безробіттям в економіці. У термінах інтерпретації кривої
Філіпса розглянуто гострі політичні потреби, зумовлені Великою інфляцією 1970-х років і Великою рецесією після 2008 р. Висунуто
гіпотезу про те, що економічні ідеї мають важливе значення в контексті історичних епох при супутніх політичних імперативах, від
яких ці ж самі ідеї впадають у сплячку, коли криза слабшає. Такий екскурс в історію проглядається в останніх дослідженнях кривих
Філіпса. Особливо корисним є висновок про актуальність системного мислення і системної динаміки для інтерпретації питань, пов'язаних із проблемами агрегування в макроекономіці, включаючи причинно-наслідкові зв'язки інфляції і безробіття. Зроблено висновок про
ймовірність того, що крива Філіпса жива, і лише перебувала у сплячці. Визначення кривої Філіпса вимагає широкого діапазону мінливості
неагрегірованих потоків даних. Це дозволяє проявлятися негативному куту нахилу кривої, в іншому випадку нахил кривої Філіпса спрямовано у вертикальній площині. Ендогенний банкінг та інфляційне таргетування підсилюють цей ефект, що очевидно щодо системного мислення або динаміки.
Ключові слова: крива Філіпса, ділові цикли, економічні проблеми, динаміка системи.
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КРИВАЯ ФИЛЛИПСА: АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Представлено подробное исследование кривой Филлипса по мере ее развития со времени классической работы Филлипса 1958 года.
Подробное изложение включает в себя эволюцию аргументации с использованием экономической теории и системного мышления для
разработки базовых моделей генерирования данных. Показано, что они лежат в основе обратной связи между инфляцией и безработицей в экономике. В терминах интерпретации кривой Филипса рассмотрены острые политические потребности, обусловленные Великой инфляцией 1970-х годов и Великой рецессией после 2008 года. В работе выдвинута гипотеза о том, что экономические идеи имеют
важное значение в контексте исторических эпох при сопутствующих политических императивах, от которых эти же самые идеи
впадают в спячку, когда кризисы ослабевают. Такой экскурс в историю подразумевается в последних исследованиях кривых Филлипса.
Особенно полезен вывод об актуальности системного мышления и системной динамики для интерпретации вопросов, связанных с
проблемами агрегирования в макроэкономике, включая причинно-следственные связи инфляции и безработицы. В работе сделан вывод
о том, что, похоже, кривая Филипса жива, просто она пребывала в спячке. Определение кривой Филипса требует широкого диапазона
изменчивости неагрегированных потоков данных. Это позволяет проявляться отрицательному углу наклона кривой, в ином случае
наклон кривой Филлипса устремляется в вертикальной плоскости. Эндогенный банкинг и инфляционное таргетирование усиливают
этот эффект, который очевиден с точки зрения системного мышления или динамики.
Ключевые слова: кривая Филиппса, бизнес-циклы, экономические проблемы, системная динамика.
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ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Визначено основні тенденції та оцінки ефективності фінансової децентралізації в Україні. Проведено дослідження
передумов і різних форм фінансової децентралізації як складової процесу управління, спрямованого на підвищення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування від центрального уряду. Здійснено оцінку ефективності фінансової децентралізації з метою визначення механізмів акумулювання фінансових ресурсів для забезпечення фінансової самостійності регіонів.
Ключові слова: ефективність, фінансова децентралізація, місцеві бюджети.

Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлена
необхідністю дослідження процесів фінансової децентралізації як одного із засобів підвищення ефективності функціонування публічної влади. Реформа децентралізації
має забезпечувати громади повноваженнями і ресурсами
для задоволення поточних потреб регіону. Розроблення
та впровадження системи оцінки ефективності фінансового забезпечення місцевих бюджетів сприяє зростанню
мотивації до збільшення їхньої дохідної частини, однак,
поточні результати фінансової децентралізації свідчать
про недостатність сформованих ресурсів органів місцевого самоврядування на фінансування самоврядних делегованих державою повноважень.
Необхідність дослідження ефективності фінансової
децентралізації зумовлена також потребою в посиленні
громадського впливу на підготовку і прийняття публічновладних рішень, попитом на підвищення якості управління на всіх рівнях, необхідності стимулювання розвитку регіонів для подолання економічної кризи, залучення
необхідних інвестиційних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
зарубіжних вчених, які займалися вивченням питань фінансової децентралізації, варто виокремити роботи
Дж. Б'юкенена [1] і К. Ерроу [2], які були представниками теорії суспільного вибору та наголошували на
зменшенні ролі державного регулювання, посиленні
ринкових механізмів, а також роботи Б. Мітніка [3] і
С. Росса [4], які представляли теорію "принципалів та
агентів", – має відбуватися встановлення відносин публічного сектора подібно до акціонерів і менеджерів у
приватному секторі з метою реалізації трьох параметрів "Е" – економії, економічності, ефективності. Саме ці
теорії стали підґрунтям концепції нового державного
управління – переходу до децентралізації. Й. Браун [5],
У. Гроте [5] та К. Кайзер [6] розглядали сутність децентралізації через три типи: політичну, адміністративну та
фіскальну (фінансову), зазначаючи при цьому, що всі
типи нерозривні і перебувають у взаємозв'язку, тому
для досягнення бажаного результату необхідне функціонування всіх типів децентралізації.
Важливий внесок у формування наукової парадигми
фінансової децентралізації в контексті трансформації
всієї податкової системи зробили З. Варналій [7], Л. Демиденко [7–9], Н. Мєдвєдкова [7], Ю. Наконечна [7–9],
Ю. Петленко [10], С. Слухай [9], які у своїх працях досліджували основні зміни, запроваджені внаслідок реформи децентралізації та її наслідки, оскільки зміна розподілу, запровадження нових податків і зборів вплинули на
місцеві бюджети, а відповідно і рівень наданих послуг
населенню. Проблематику ефективності фінансової децентралізації досліджували такі вчені, як: Т. Бондарук

[11, 12], С. Боринець [13], Г. Возняк [14, 15], І. Лютий [16],
унаслідок чого було виявлено, що фінансова децентралізація перебуває не на найвищому ступені розвитку, а
місцеві бюджети не здатні покрити видатки власними доходами, а тому потребують значних обсягів міжбюджетних трансфертів. Ураховуючи фундаментальні дослідження науковців, слід зазначити, що означені проблеми
вивчені ще недостатньо, що, у свою чергу, потребує подальших досліджень у цій сфері.
Методологія дослідження. У статті для вирішення
комплексу поставлених завдань застосовано методи
аналізу, синтезу, діалектичний, системний і структурний – при розкритті сутності фінансової децентралізації
та аналізі її ефектів; за допомогою порівняльного, факторного та статистичного методів узагальнено форми і
типи фінансової децентралізації, проаналізовано динаміку фіскальних параметрів фінансової децентралізації
в Україні; методи наукового абстрагування, синтезу,
економіко-математичного моделювання використано
при визначенні перспективних напрямів розвитку фінансової самостійності регіонів; графічний метод – для
наочного представлення основних результатів дослідження; абстрактно-логічний метод – під час формування узагальнень та висновків.
Під час дослідження було взято за основу методику
оцінки ефективності фінансової децентралізації Г. Возняк [14, 15], а саме: основними факторами впливу є п'ять
оціночних коефіцієнтів: коефіцієнт децентралізації доходів, видатків, відношення видатків місцевих бюджетів до
ВВП та частка власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів. Проте за результативний показник
Г. Возняк вважає ВРП на одну особу, у нашому дослідженні використано інтегральний індекс стану децентралізації місцевих бюджетів. Методику розрахунку індексу
описано у праці Т. Бондарук та О. Вінницької [12], яка базується на визначенні субіндексів по кожному з таких напрямків: оцінка впливу децентралізації на формування
доходів місцевих бюджетів (5 показників), оцінка децентралізації місцевих бюджетів згідно з бюджетною класифікацією (5 показників), оцінка залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів (3 показники). На
основі результативного показника та визначених факторів впливу було побудовано лінійну регресійну модель,
яка дозволила визначити основні напрямки підвищення
фінансової самостійності регіонів.
Джерелами інформації стали: Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Для аналізу були використані статистичні дані Державної казначейської служби
України, Державної служби статистики України тощо.
© Петленко Ю., Міланченко В., 2020
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Мета статті полягає в узагальненні теоретичних
засад і вдосконалення практичних підходів щодо процесів фінансової децентралізації в контексті підвищення ефективності фінансового забезпечення місцевих фінансів в Україні.
Відповідно до сформульованої мети було визначено
і вирішено сукупність таких завдань дослідження:
• розкрити сутність фінансової децентралізації в
сучасній фінансовій науці, виокремити її форми та типи;
• провести аналіз ефектів фіскальної децентралізації;
• визначити фіскальні параметри податкової та бюджетної децентралізації;
• обґрунтувати основні напрямки розвитку фінансової самостійності регіонів та відповідні механізми акумулювання ресурсів.
Основні результати. Розподіл повноважень між
центральним і місцевим рівнями охоплює всі суб'єкти адміністративно-територіальної взаємодії, зокрема центральний рівень має більше владних повноважень, проте
місцева влада більш наближена до територіальної громади, а тому більш проінформована про місцеві потреби, які вирішуються під час реалізації державної політики. У зв'язку з чим виникають протиріччя інтересів, функцій, завдань та відповідальності між рівнями влади.
Поступово зміна поглядів на сутність державного управління зумовлює перехід до децентралізації державного
управління, що відбувалося під час поширення концепції
нового державного управління, підґрунтям якої були дві
теорії – суспільного вибору та "принципалів та агентів".
Основними представниками теорії суспільного вибору
були Дж. Б'юкенен [1] та К. Ерроу [2], які наголошували
на зменшенні ролі державного регулювання та необхідність посилення ринкових механізмів. Представниками
теорії "принципалів та агентів" є Б. Мітнік [3] і С. Росс [4],
ідея яких полягає у встановленні відносин публічного сектора подібно до акціонерів та менеджерів у приватному
секторі з метою реалізації трьох параметрів "Е" – економії, економічності, ефективності.
Процес делегування повноважень, відповідальності,
ресурсів із центрального на місцевий рівень характеризує
категорія децентралізації. Проте залежно від типів і форм
децентралізація матиме різні особливості, характеристики, що потребує окремого наукового осмислення.
Німецькі вчені Й. Браун та У. Гроте [5] зазначають,
що відповідно до класифікації Світового банку необхідно розрізняти три типи децентралізації, які пов'язані
між собою:
• політичну – надання місцевим органам більше
влади при прийнятті рішень, у тому числі, встановлення
певних стандартів і законодавчих норм;
• адміністративну – перерозподіл повноважень,
відповідальності, ресурсів серед різних рівнів влади;
• фіскальну – передача повноважень щодо збільшення джерел доходів, отримання трансфертів і прийняття рішень щодо поточних та капітальних видатків.
Польські професори Є. Руськовський та Ц. Косіковський [17, с 163] також виокремлюють політичну та адміністративну децентралізацію, проте фіскальну децентралізацію ототожнюють із фінансовою, яка передбачає наявність фінансового чи матеріального забезпечення в
поєднанні з правом володіння, користування та розпорядження фінансовими ресурсами, які перебувають у власності громад. Проте Т. Безверхнюк [18], окрім згаданих
типів децентралізації, виокремлює ще демократичну децентралізацію, яку прирівнює частково до автономії і характеризує як делегування частини виконавчої влади
органам місцевого самоврядування. Тобто повноваження делегуються не місцевим адміністраціям, а безпосередньо органам місцевого самоврядування.
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Класифікація фінансової децентралізації за формами зазвичай включає три складові: деконцентрацію,
делегування та деволюцію [19]. Деконцентрація (квазідецентралізація) характеризується слабким ступенем
децентралізації і передбачає делегування повноважень
на місцевий рівень. Проте за таких умов спостерігається
залежність доходів і прийняття рішень від центральних
органів влади. Таким чином, місцеві органи мають більш
консультуючий і координуючий характер стосовно питань місцевого розвитку.
На відміну від деконцентрації, делегування характеризується більш розвиненим рівнем децентралізації –
забезпечується часткова адміністративна та фінансова
самостійність місцевих органів влади, проте центральні
органи можуть скасовувати прийняті на місцевому рівні
рішення. Місцеві органи влади можуть акумулювати місцеві податки та отримувати цільові надходження з центрального рівня. Найбільш розвиненою формою фінансової децентралізації вважають деволюцію, яка характеризується закріпленням визначених функцій і повноважень
за місцевими органами влади, які мають право приймати
власні рішення, акумулювати доходи, формувати власний бюджет, розподіляти та перерозподіляти ресурси.
Окрім вищезгаданих форм децентралізації, А. Маслов
[20] також описує ще одну форму – дивестицію, яка не
характерна для України. Відповідно до дивестиції планування адміністративна влада чи інші функції мають бути
переданими до приватних чи громадських організацій,
при цьому можливе часткове передання функцій разом
з дерегуляцією чи частковою приватизацією.
В Україні у різних сферах можна спостерігати різні
види децентралізації або їхню комбінацію. Зокрема в розрізі функціональної класифікації видатків серед десяти
напрямків для жодного не характерні всі три типи [21]. Наприклад, для загальнодержавних функцій, оборони, громадського порядку, безпеки та судової влади характерною формою є делегування, а для економічної діяльності
– деконцентрація. Напрямкам охорони навколишнього середовища та житлово-комунального господарства притаманні деволюція та деконцентрація, а охороні здоров'я,
духовного і фізичного розвитку, освіті й соціального захисту та соціального забезпечення – деволюція та делегування. Таким чином, найбільш розвинена форма фінансової децентралізації – деволюція характерна для більшості
напрямків діяльності державних органів, проте для загальнодержавних функцій і правоохоронних органів притаманна форма делегування, оскільки їхня координація має
відбуватися з центрального рівня.
Окрім різних форм і типів фінансової децентралізації,
Є. Руськовський та Дж. Салачна [22] виділяють також
моделі, які базуються на питомій вазі місцевих податків
у податковій системі держави та характеризують певним
чином ступінь децентралізації фінансового забезпечення місцевого самоврядування:
1) скандинавська модель – питома вага місцевих податків становить 10–20 % від ВВП та 20–50 % усіх податкових надходжень. Ця модель характерна для Швеції,
Данії та Фінляндії;
2) латинська модель – характеризується меншим
ступенем децентралізації, оскільки місцеві податки становлять 4–6 % від ВВП і до 20 % усіх податків. Латинська
модель властива Італії, Франції, Іспанії;
3) ганноверська модель – на місцеві податки припадає лише 1-2 % від ВВП і близько 4-5 % податкових надходжень. До країн, де існує ця модель, належать Велика
Британія, Німеччина, Нідерланди та Польща.
В Україні питома вага місцевих податків у ВВП становить 1,6–1,8 %, а у податкових надходженнях зведеного
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бюджету – 5-6 %, тому можна стверджувати, що для України властива ганноверська модель. До того ж, Україна
обрала шлях децентралізації подібний до Польщі, для
якої також властива ця модель.
Зазначені моделі фінансової децентралізації можна
поєднати з формами: скандинавська модель описує найвищий ступінь децентралізації, і тому поєднана з деволюцією; латинська модель – з делегуванням, а ганноверська модель – з найбільш слабкою формою децентралізації – деконцентрацією.
Окрім поділу за формами, типами та моделями,
І. Форкун і П. Футорний [23] також поділяють фінансову децентралізацію за сферами впливу та способом
побудови. За сферами впливу розрізняють такі види
децентралізації:
• територіальна – відбувається створення адміністративних органів у територіальних громадах, які здійснюють управління самостійно, незалежно від органів
державної влади, оскільки не перебувають у їхній ієрархічній системі;
• функціональна – здійснюється делегування повноважень і права здійснювати управління та виконання
певних функцій огранами в окремих сферах згідно з
установленим законодавством порядком;
• предметна – існування виборного органу, який
здійснює представництво відповідно до законодавства
та перебуває під наглядом вищих державних органів,
оскільки відповідає загальнодержавній ієрархії.
При цьому за способами побудови вирізняють лише два
види децентралізації:
• вертикальну – визначається порядок прийняття
рішень органами різних рівнів і здійснюється нагляд та
контроль за їхньою діяльністю;
• горизонтальну – відбувається розподіл і визначення функцій між органами влади одного рівня для різних галузей.
Поділ фінансової децентралізації за об'єктом виокремлює Ю. Шпак [24] на такі види:
• децентралізація доходів – закріплення власних
доходів, достатніх для виконання покладених завдань і
функцій, та встановлення права самостійно визначати
їхні розміри;
• децентралізація видатків – надання видаткових
повноважень і достатнього обсягу ресурсів для їхнього
здійснення;
• децентралізація правової та організаційної самостійності – право складання, затвердження та виконання
бюджету, а також здійснення контролю та звітності.
В Україні правові передумови децентралізації місцевого рівня закладено при становленні незалежності та
прийнятті Конституції України, Декларації про держав-
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ний суверенітет, ратифікації Європейської хартії місцевого самоврядування та прийнятті Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" у 1996 р. Саме цими
важливими нормативно-правовими актами було визначено основні засади функціонування місцевого самоврядування – встановлено принципи, здійснено розмежування компетенції між різними рівнями державної влади.
Наступним важливим кроком запровадження децентралізації було ухвалення в 2014 р. Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, Законів України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", "Про співробітництво територіальних громад", "Про засади державної регіональної політики" та внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів. Це дозволило розпочати адміністративно-територіальну реформу і фактично дало змогу запровадити фінансову децентралізацію шляхом реформування міжбюджетних відносин – зміна розподілу доходів і видатків між бюджетами різних рівнів, запровадження нового механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій. Починаючи з
2015 р. відбувається добровільне об'єднання територіальних громад, розширення повноважень з надання базових адміністративних послуг (реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, реєстрація юридичних і фізичних осіб тощо) шляхом утворення спеціальних центрів. Наступним етапом у 2018–2020 роках
продовжується підтримка децентралізації, що передбачає подальше об'єднання громад, посилення їхньої
спроможності, розширення компетенції в напрямку розвитку місцевої інфраструктури, утриманні об'єктів комунальної власності, благоустрій територій, створення кращих інвестиційних умов для бізнесу.
Ключові зміни у контексті запровадження податкової
децентралізації як складової фінансової відбулися в
2015 р., оскільки набрали чинності зміни до Податкового
та Бюджетного кодексів України, які пов'язані зі зміною
системи розподілу податків між різними рівнями бюджетної системи, систематизацію яких зображено в табл. 1.
Насамперед змінився розподіл основних загальнодержавних податків – податку на доходи фізичних осіб
(ПДФО) і податку на прибуток підприємств(ПНП): відбулася передача частини ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування, щодо ПНП – до 2015 року в повному обсягу відбувалося зарахування до державного бюджету,
а зараз 10 % передано обласним бюджетам та м. Києву,
з метою урахування нерівномірності розміщення виробничих потужностей підприємств та реєстрації платників
у великих містах. Були внесені зміни стосовно непрямого
оподаткування – введено акцизний податок на роздрібну
торгівлю підакцизними товарами, який зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування [26, 27].

Т а б л и ц я 1. Нормативи відрахувань окремих податків та зборів до бюджетів різних рівнів, %

ПДФО
ПНП
Екологічний податок
Акцизний податок
(роздрібна торгівля)

75
25
-

25
0
50;100
100
Спеціальний фонд (СФ)
10
65
35
-

-

-

60
0
15
10
Спеціальний фонд
25
25
30
100

100

-

Бюджет м.Києва
та м.Севастополя

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджети сіл,
селищ, міст
районного
значення

Бюджет ОТГ,
району, міста
обласного
значення

Чинні на 01.2020 року
Бюджет м. Києва
та м.Севастополя

Державний
бюджет

Бюджети міст
обласного
значення

Ланка
бюджету

Обласний
бюджет, районні,
бюджети, сіл,
селищ, міст

Чинні до 01.2015 року

Норматив

25
90
ЗФ
45

60;100
10;0
СФ
55

-

100
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Закінчення табл. 1

СФ
(бюджет розвитку)
100

Єдиний податок
Податок
на майно
Туристичний збір
Збір за паркування
транспортних засобів

100*

-

СФ
(бюджет розвитку)
100

-

-

Загальний фонд (ЗФ)

Бюджет м.Києва
та м.Севастополя

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджет ОТГ,
району, міста
обласного
значення

Чинні на 01.2020 року
Бюджет м. Києва
та м.Севастополя

Державний
бюджет

Обласний
бюджет, районні,
бюджети, сіл,
селищ, міст

Ланка
бюджету

Бюджети міст
обласного
значення

Чинні до 01.2015 року

Бюджети сіл,
селищ, міст
районного
значення

Норматив

ЗФ

100

100

-

-

100

100

100

-

-

100

-

-

-

-

100

100

-

-

100

-

-

-

-

100

100

-

-

100

Джерело: складено автором на основі [25–27].

Важливими змінами для місцевих бюджетів стали
зміни зарахування єдиного податку – перенесення із бюджету розвитку, що було чинним до 2015 р., до загального фонду. Зміни стосувалися також безпосередньо
спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності – відбулося виділення в окрему четверту групу єдиного податку колишніх платників фіксованого сільськогосподарського податку за умови, що не менше 75 % припадає на
сільськогосподарське товаровиробництво. Основна критика цих змін полягає в тому, що з бюджету розвитку,
який є складовою спеціального фонду, здійснюються переважно капітальні видатки, які безпосередньо впливають на регіональний розвиток, у той час як із загального
фонду фінансуються переважно поточні видатки. Також
подібних змін зазнав податок на нерухоме майно, який
зараховувався до бюджету розвитку [27], проте з 2015 р.
ввели комплексний податок на майно, який у собі поєднує декілька складових (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та
сплати за землю) і відповідно в повному обсязі зараховується до загального фонду бюджету органів місцевого
самоврядування. Змінами до Податкового кодексу пе-

редбачено надання місцевим органам влади права встановлювати ставки податку на нерухоме майно для суб'єктів житлової та нежитлової нерухомості у визначених
центральними органами влади межах та надавати пільги
зі сплати цього податку, що розширює дохідну базу місцевих бюджетів. Для забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів також було запроваджено місцеві збори – туристичний та за паркування транспортних
засобів, які зараховуються до загального фонду.
Результатом змін розподілу податків та зборів між
бюджетами, які мали на меті підвищити фінансову спроможність місцевих бюджетів, стало збільшення обсягу
податкових надходжень, серед яких найбільша частка
припадає на ПДФО та місцеві податки та збори, що можна побачити на рис. 1. Унаслідок цього спостерігається
зростання доходів місцевих бюджетів (рис. 2), що зумовлено також зростанням обсягів міжбюджетних трансфертів, серед яких основою з 2015 р. стали субвенції –
перш за все освітня та медична. Слід зазначити, що не
відбувається істотного збільшення таких складових доходів, як неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом, які мають значний потенціал як джерело
наповнення місцевих бюджетів.

300 000,00

Інші податки та збори

250 000,00

Рентна плата за використання інших
природних ресурсів
Податки на власність

млн грн

200 000,00
150 000,00

Місцеві податки

100 000,00

Внутрішні податки на товари та послуги

50 000,00

Податок на прибуток підприємств

0,00
-50 000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Рис. 1. Динаміка податкових надходжень місцевих бюджетів у 2010–2019 рр.
Джерело: складено автором на основі [28].
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600000

Інші субвенції

500000

Медична субвенція
Освітня субвенція

400000

Дотації

300000

Цільові фонди

200000

Доходи від операцій з капіталом

100000

Неподаткові надходження

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Податкові надходження

Рис. 2. Динаміка доходів місцевих бюджетів у 2010–2019 рр.
Джерело: складено автором на основі [28].

Збільшення доходів місцевих бюджетів супроводжується збільшенням видатків. Значна соціальна спрямованість видатків (основними напрямками фінансування
залишаються освіта, охорона здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення) зумовлює зниження інвестицій в економіку чи інфраструктуру, що є капітальною складовою, яка посилить ефективність фінансової
децентралізації в довгостроковому періоді. У структурі
видатків місцевих бюджетів переважають видатки на
освіту – їхня частка коливалася в межах 27–34 % протягом проаналізованого періоду. Також значну питому вагу
займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – коливання в межах 18–30 %. Видатки на
охорону здоров'я займають 16–23 %. Значна частина видатків на охорону здоров'я та освіту за умови ефективного використання коштів є позитивним явищем, оскільки відбувається інвестиція у здоров'я та розвиток нації. Проте ці три групи видатків мають більш соціальний
характер і не є безпосередніми інвестиціями в розвиток
чи стимулювання економіки. Питома вага видатків на
економічну діяльність до 2014 р. зменшувалася з 5,13 %
до 4,13 %, з наступного року спостерігається стабільне
зростання частки, яка досягла максимуму 14,68 % у
2019 р. Зокрема значно зросли видатки на сільське господарство, транспорт і будівництво. Щодо інших видатків, то на загальнодержавні функції частка коливалася в

межах 4–6 %, на житлово-комунальне господарство 3–
7 %, на духовний і фізичний розвиток 3-4 %, частки видатків на оборону, громадський порядок та безпеку, судову владу та охорону навколишнього природнього середовища не перевищували 1 %.
Таким чином, спостерігається зростання як місцевих
доходів, так і видатків, але це явище не може однозначно свідчити про поширення та поглиблення бюджетної децентралізації [28].
Для оцінки стану бюджетної децентралізації використовують різні показники, проте основними і найбільш
вживанішими є (табл. 2):
1) коефіцієнт децентралізації доходів, який показує
частку доходів місцевих бюджетів (зазвичай без урахування міжбюджетних трансфертів) у доходах Зведеного
бюджету;
2) коефіцієнт децентралізації видатків – частка місцевих бюджетів у видатках Зведеного бюджету;
3) обсяг видатків місцевих бюджетів до ВВП – відображає частину фінансових ресурсів, що розподіляється
між суб'єктами місцевого самоврядування;
4) частка власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів, що показує рівень фінансової самостійності місцевих бюджетів.

Рік

Доходи місцевих
бюджетів без
трансфертів

Доходи Зведеного
бюджету

Видатки місцевих
бюджетів без
трансфертів

Видатки
Зведеного бюджету

ВВП

Доходи місцевих
бюджетів

Коефіцієнт
децентралізації
доходів

Коефіцієнт
децентралізації
видатків

Відношення
видатків місцевих
бюджетів до ВВП

частка власних
доходів у структурі
місцевих бюджетів

Т а б л и ц я 2. Показники стану фінансової децентралізації місцевих бюджетів

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

80,52
86,66
100,81
105,17
101,10
120,48
170,75
229,50
263,48
300,23

314,51
398,55
445,53
442,79
456,07
652,03
782,86
1016,97
1184,29
1289,85

152,02
178,27
221,23
218,24
223,51
276,94
346,34
490,12
563,28
557,53

377,84
416,85
492,45
505,84
523,13
679,87
835,83
1056,97
1250,19
1372,35

1079,35
1299,99
1404,67
1465,20
1586,92
1988,54
2385,37
2983,88
3560,60
3974,56

159,40
181,53
225,27
221,02
231,70
294,46
366,14
502,10
562,42
560,53

25,60%
21,74%
22,63%
23,75%
22,17%
18,48%
21,81%
22,57%
22,25%
23,28%

40,23%
42,77%
44,92%
43,14%
42,73%
40,73%
41,44%
46,37%
45,06%
40,63%

14,08%
13,71%
15,75%
14,89%
14,08%
13,93%
14,52%
16,43%
15,82%
14,03%

50,51%
47,74%
44,75%
47,58%
43,63%
40,92%
46,63%
45,71%
46,85%
53,56%

Джерело: складено та розраховано автором на основі [28, 29].
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Саме перевищення децентралізації видатків над доходами майже вдвічі зумовлює необхідність міжбюджетного вирівнювання, але відносно невисокі показники цих
коефіцієнтів свідчать про низький рівень децентралізації. Порівняння видаткової частини місцевих бюджетів з
ВВП показує протилежний результат – перевищення
15 % у 2017-2018 роках характеризує високий ступінь
децентралізації. Незважаючи на кардинальні зміни, залишається питання низької забезпеченості власними доходами, досить значний рівень залежності місцевих бюджетів від центральної влади та обмежені можливості
щодо напрямків використання коштів унаслідок переважання субвенцій над дотаціями.
Для оцінки ефективності здійснення фінансової децентралізації та відповідно виокремлення можливих напрямків посилення фінансової самостійності регіонів було розроблено регресійну модель (рис. 3): за показник, який характеризує ефективність фінансової децентралізації було
взято інтегральний індекс стану децентралізації місцевих
бюджетів (Y), розрахункові значення якого протягом
всього проаналізованого періоду відповідали зоні небезпечного стану децентралізації: 0,4–0,6. Результативними
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показниками фінансової децентралізації вважаємо показники її стану – децентралізація доходів без урахування міжбюджетних трансфертів (Х1), видатків (Х2), міжбюджетних трансфертів (Х3), податкових надходжень (Х4) і рівень фінансової самостійності (Х5).
Таким чином, було висунуто такі гіпотези
щодо фінансової децентралізації:
1) стимулює збільшення доходів місцевих бюджетів,
перш за все власних доходів;
2) сприяє збільшенню видатків на такі напрямки:
освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, економічна діяльність. Тобто має відбуватися
не лише збільшення видатків соціального, поточного характеру, але й збільшення капітальних видатків, спрямований не регіональний розвиток;
3) позитивно впливає на збільшення видатків місцевих бюджетів відносно ВВП за рахунок збільшення темпів приросту видатків;
4) сприяє зростанню фінансової самостійності місцевих бюджетів за рахунок зменшення міжбюджетних
трансфертів.
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Рис. 3. Аналіз багатофакторної лінійної регресійної моделі
Джерело: розраховано автором на основі [28, 29].

Згідно з критерієм Фішера та його значимістю багатофакторна лінійна регресійна модель адекватна (незважаючи на її підвищене значення, що свідчить про певні
негативні явища в моделі), а обрані показники пояснюють залежність відповідно до скоригованого коефіцієнта
детермінації на 99,1 %, при цьому залежність на рівні
99,8 % пряма. Відповідно до кореляційної матриці коефіцієнт кореляції індексу та коефіцієнта децентралізації
доходів без урахування трансфертів становить 68,4 %,
тобто має відбуватися збільшення цього виду доходів.
Зв'язок коефіцієнта децентралізації видатків та індексу
обернено пропорційний, а кореляція становить 35,3 %;

міжбюджетних трансфертів та індексу також обернено
пропорційний при кореляції 98,2 %. Прямолінійний зв'язок індексу з децентралізацією податкових надходжень
– 61,1 %, але обернений до децентралізації власних надходжень (без ПДФО та податку на прибуток) – 28,5 %,
оскільки з 2015 р. відбувається зростання індексу та зменшення цих надходжень.
Таким чином, незважаючи на певну недосконалість
моделі (наявність негативних явищ, як мультиколінеарність факторів, незначущість деяких коефіцієнтів, невелика кількість досліджень), можна побачити, що подат-
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кові надходження місцевих бюджетів, які мають забезпечувати фінансову самостійність, позитивно впливають
на децентралізацію, а отже, пріоритетні. Натомість міжбюджетні трансферти негативно впливають як на фінансову децентралізацію, так і на фінансову незалежність.
За результатами проведеного дослідження можна підсумувати, що найбільше впливають на процеси децентралізації податкові надходження, а саме, ПДФО як найбільша складова місцевих бюджетів, а надходження від
податків і зборів, незважаючи на значне збільшення обсягів, мають значно меншу питому вагу, а тому суттєво
не впливають на процеси децентралізації. Спостерігається негативний вплив децентралізації видатків, оскільки місцеві бюджети не здатні покрити видатки власними доходами, а тому потребують значних обсягів міжбюджетних трансфертів, що знижує фінансову самостійність органів місцевої влади.
Покращення фінансової самостійності регіонів можливе за рахунок підвищення податкового потенціалу,
відшукання нових джерел надходжень, наприклад, за
рахунок розвитку муніципальної позики, активне залучення громад до оптимізації управління фінансовими ресурсами, зокрема стосовно підвищення прозорості бюджетного процесу. Важливу роль у стимулюванні збільшення надходжень відіграє збільшення кількості бюджетоутворюючих підприємств на рівні регіонів і розробка
місцевих програм стимулювання та підтримки фермерства, малого й середнього бізнесу. Сприяння ділової активності в регіонах дозволить створити нові робочі місця, що, у свою чергу, має позитивний соціальний ефект,
проте важливо одночасно мінімізувати тінізацію економіки. Також значну увагу слід приділити усуненню корупційної складової, оскільки навіть при зростанні власних
доходів і, відповідно, збільшенні фінансової самостійності місцевих бюджетів, процеси фінансової децентралізації не будуть ефективними в контексті зростання якості
соціальних послуг та посиленні регіонального розвитку.
Висновки та дискусія. Передумови розвитку фінансової децентралізації в Україні зумовлювали необхідність проведення системних змін у державній сфері, що
обумовлено рядом п р и ч и н : значна кількість сільських
громад має тенденцією до зниження чисельності населення та старіння нації; надання адміністративних послуг сконцентровано на рівні районів або обласних центрів; низька фінансова спроможність органів місцевого
самоврядування та значна їхня залежність від вищих рівнів управління; високий ступінь зношеності комунальної
інфраструктури; диспропорції розвитку та фінансовоекономічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць одного рівня. Основні зміни під час реформування стосувалися адміністративно-територіальногоустрою, податкової та бюджетної сфери і мають забезпечувати ефективність фінансової децентралізації –
зростання фінансової самодостатності місцевих бюджетів, підвищення рівня надання суспільних послуг, прискорення соціально-економічного розвитку регіонів.
Таким чином, на основі проведених досліджень було
визначено основні напрямки підвищення фінансової самостійності регіонів та забезпечення ефективної фінансової децентралізації:
• збільшення обсягів власних надходжень місцевих
бюджетів, перш за все місцевих податків, що можливо за
рахунок розвитку малого та середнього бізнесу;
• зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів,
які посилюють залежність місцевого рівня;
• капітальні видатки на проєкти, що фінансуються
за рахунок субвенцій здійснювати через Державний
фонд регіонального розвитку, який би взаємодіяв безпосередньо з територіальними громадами;
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• оптимізація існуючих механізмів акумулювання
ресурсів: необхідно вирішити питання зарахування
ПДФО до бюджету, з якого фінансуються соціальні
блага, покращити ефективність розпорядження власністю місцевої влади – здача вільного майна в оренду дозволить збільшити неподаткові надходження бюджетів;
• зростання ресурсів місцевих бюджетів можливе
шляхом застосування боргового механізму – випуску муніципальних облігацій, кошти від реалізації яких можуть
набувати цільового характеру.
Визначені кроки дозволять підвищити рівень незалежності місцевих бюджетів, покращити якість наданих суспільних послуг та прискорити соціально-економічний
розвиток регіонів. Підсумовуючи можна також зазначити,
що фінансова децентралізація створює такі п о з и т и в н і
е ф е к т и : дозволяє підвищити ефективність використання бюджетних коштів, покращити якість суспільних
послуг, наблизити їх до потреб громади, сприяє громадській активності. Проте, незважаючи на переваги фінансової децентралізації, існує й чимало негативних ефектів, а саме: частково поглиблює диференціацію розвитку
регіонів, посилює залежність місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів із центрального рівня, виступає
дестимулятором для певних регіонів стосовно акумулювання власних доходів, що потребує подальших досліджень, які будуть відображені у наступних публікаціях.
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Посвящено определению основных тенденций и оценки эффективности финансовой децентрализации в Украине. Проведено исследование предпосылок и разных форм финансовой децентрализации как составляющей процесса управления, направленного на повышение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления от центрального правительства. Осуществлена оценка эффективности финансовой децентрализации с целью определения механизмов аккумулирования финансовых ресурсов для обеспечения
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FINANCIAL DECENTRALIZATION AS DIRECTION
OF INCREASE FINANCIAL INDEPENDENCE OF LOCAL BUDGETS
The article is sanctified to determination of basic tendencies and estimation of efficiency of financial decentralization in Ukraine. Preconditions
and different forms financial decentralization, which are constituent of process the government management sent to the increase of financial
independence local government from central government. The estimation of efficiency financial decentralization is carried out with the aim of
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КОМПАНІЙ
ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Запропоновано методичний підхід до оцінки конкурентоздатності компаній зі страхування життя, в основу якого
покладено комбінування методів ранжування та радара. Виявлено найбільш конкурентоздатні компанії зі страхування
життя, що існують на сьогодні в Україні. Окреслено напрями вдосконалення традиційних стратегій розвитку компаній
зі страхування життя, що дасть змогу посилити їхні конкурентні позиції на ринку.
Ключові слова: компанії зі страхування життя, конкурентоздатність, метод радара, накопичувальне страхування
життя, стратегії розвитку страховиків.

ВСТУП
Актуальність проблематики. Конкурентоздатність характеризує будь-якого господарюючого
суб'єкта щодо його спроможності до конкурентної боротьби, що є одним із факторів зростання окремої економічної галузі. Таким чином, конкурентоздатність
компаній зі страхування життя, у кінцевому підсумку,
визначає їхню спроможність функціонувати за певних
наявних на ринку умов. Конкурентоздатність вітчизняних компаній зі страхування життя пов'язана з наявністю значного переліку факторів, які на неї впливають.
Ураховуючи те, що вітчизняна фінансова система перебуває у стані перманентного повторення кризових
явищ, це потребує розробки якнайширшого інструментарію до оцінки загального становища та фінансової
стійкості страховиків, а це, відповідно, дозволить визначити сучасний стан розвитку всієї системи накопичувального страхування життя в Україні.
Постановка проблеми. Необхідність оцінки конкурентоздатності вітчизняних компаній зі страхування життя
на сьогодні обумовлена потребою в комплексному розумінні результативності їхньої діяльності. Також вона до-

зволяє здійснювати діагностику процесів, що відбуваються в накопичувальному страхуванні життя в Україні,
з метою виявлення чинників, які стимулюють або, навпаки, пригнічують його розвиток. Таким чином, обрахунок інтегральних показників конкурентоздатності найбільших компаній зі страхування життя, дозволяє створити
комплексне уявлення про поточний стан їхнього розвитку, що відповідно виступає фундаментом аналізу процесів на рівні всього страхового ринку.
З іншого боку, необхідність оцінки конкурентоздатності страховиків пов'язана із зацікавленістю з боку основних споживачів послуг накопичувального страхування
життя – домогосподарств. Значний інтерес такі розрахунки викликають і у суб'єктів господарювання, інвесторів
та інших учасників фінансового ринку, що зумовлено потребою в отриманні порівняльних даних при інвестуванні
в певну компанію зі страхування життя. Для самих страховиків, оцінка конкурентоздатності дозволяє визначити
їхнє місце на страховому ринку, кінцевою метою чого є
встановлення стратегічних орієнтирів розвитку таких фінансових посередників. Вищезазначене підтверджує необхідність та своєчасність цього дослідження.
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Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Протягом останнього десятиріччя Україна перебуває у
стані постійного повторення кризових явищ. Пандемія
Covid 19, яка охопила весь світ, вже втретє за останні
роки ставить Україну в умови погіршення економічної ситуації, що може вплинути і на фінансових посередників.
Зауважимо, що нові виклики матимуть значний пролонгований ефект, адже вони пов'язані із суттєвим зменшенням платоспроможного попиту домогосподарств.
Можна констатувати, що внаслідок негативних макроекономічних процесів може спостерігатись зниження платоспроможного попиту, а отже, конкурентна боротьба за
фінансові ресурси на ринку накопичувального страхування життя лише посилюватиметься.
Оцінка конкурентоздатності компаній зі страхування
життя може суттєво впливати на розуміння їхнього місця на ринку, а також дозволяє виявляти недоліки у
власній діяльності шляхом порівняння. Таким чином,
метою статті є оцінка конкурентоздатності вітчизняних
компаній зі страхування життя й обґрунтування підходів
до покращення їхніх конкурентних позицій на ринку в
майбутніх періодах, у тому числі, за умов посилення
кризових явищ. Для цього з а п р о п о н о в а н о в и р і шити такі завдання:
• сформулювати методичний інструментарій оцінки
конкурентоздатності компаній зі страхування життя;
• провести оцінку конкурентоздатності компаній зі
страхування життя в Україні на основі їхнього ранжування та побудови радара;
• запропонувати заходи щодо підвищення конкурентоздатності компаній зі страхування життя за умов
посилення кризових явищ у вітчизняній економіці.
Об'єктом дослідження є процес формування та
визначення конкурентоздатності компаній зі страхування життя.
Предметом дослідження є методичний підхід і практика оцінки конкурентоздатності компаній зі страхування
життя в Україні.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. Проблематика конкурентоздатності страхових компаній в Україні розглядається окремими вченими-економістами, які використовують різноманітні підходи до її оцінки. Досить ґрунтовними є розробки у сфері оцінки конкурентоздатності страхових компаній, які запропонувала О. В. Козьменко [1]. Методика автора базується на байєсівському аналізі, що дозволило
здійснити розрахунок комплексного показника рейтингової оцінки, а також виявити ймовірність виконання страховиками взятих на себе зобов'язань у майбутньому. Попри ґрунтовність наведеної методики, на нашу думку,
враховуючи вкрай мінливу ситуацію в економіці, яка спостерігається в Україні в останні роки, її використання в
аспекті прогнозування майбутнього розвитку страховиків
може бути заскладним, що пов'язано з великою кількістю
форс-мажорних факторів різного характеру.
Іншу методику визначення конкурентоздатності страхових компаній використовує В. М. Олійник, пропонуючи
здійснювати рейтингування страхових компаній через
динамічну модель, у якій застосовуються зведені показники діяльності страховиків [2]. На думку вченого, такий
підхід забезпечує можливість зіставлення даних різних
страхових компаній, що дозволяє будь-якому користувачу порівнювати їхні показники. Ще однією модифікованою формою попередньо наведеного коефіцієнтного
підходу можна вважати авторський науково-методичний
підхід, запропонований В. П. Левченко, який базується
на шестиетапному оцінюванні показників діяльності
страхових компаній [3].
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Два наведені підходи загалом можна вважати традиційними й найпоширенішими у вітчизняній практиці,
адже саме обрахунок фінансових показників діяльності
компаній зі страхування життя найчастіше використовується для визначення різного роду рейтингів та моделей
у страхуванні. Попри те, що загалом такі підходи досить
ґрунтовні, здебільшого можливості використання запропонованих методик на практиці обмежені, як і прогнозування на їхній основі. Це пов'язано з надвеликим переліком показників, що використовуються в них, при цьому
обсяги відкритої статистичної інформації щодо діяльності окремих страхових компаній в Україні обмежені, що
ставить під сумнів можливості повноцінної оцінки їхньої
конкурентоздатності на основі таких моделей.
Досить ґрунтовною можна вважати працю Л. В. Шірінян, у який не лише комплексно та різнобічно розглядаються питання конкурентоздатності страхового ринку,
але й визначаються показники ефективності його діяльності [4]. Звертає на себе увагу також системний підхід
Н. В. Ткаченка, який пропонує не лише методологічні
підходи до оцінки фінансової стійкість страхових компаній, але й механізми її забезпечення [5]. Роботи наведених науковців мають значний вплив не лише на формування розуміння щодо визначення фінансової стійкості
окремих страховиків, але й на ці процеси в межах страхового ринку загалом.
Звужуючи предмет дослідження до рівня компаній зі
страхування життя, заслуговує на увагу підхід, який пропонують Н. М. Білоус та А. В. Пелешанко. Автори з метою оцінки конкурентоздатності вітчизняних компаній зі
страхування використовують тести раннього попередження [6]. Відповідні розрахунки здійснювались на прикладі лише трьох вітчизняних компаній зі страхування
життя – "PZU Україна Страхування життя", "Страхова
Група ТАС– страхування життя" та ПАТ СК "Блакитний
поліс", причому відбір саме цих страховиків для аналізу
не обґрунтований. Попри те, що загалом наведений підхід відповідає як світовій практиці, так і вітчизняним нормативно-правовим актам у сфері аналізу діяльності
страховиків, викликає значні сумніви можливість здійснення масштабного оцінювання на його основі. Це пов'язано з тим, що такий підхід подібно до попередньо наведених передбачає використання великого масиву даних
щодо результатів діяльності вітчизняних страховиків.
Виходячи із зазначеного, можна констатувати, що попри наявність напрацювань у сфері оцінки конкурентоздатності вітчизняних страхових компаній, деякі аспекти
цієї проблематики все ще залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, потребує подальшого вивчення
використання різноманітних методів оцінки конкурентоздатності компаній зі страхування життя, які не потребуватимуть використання надвеликих масивів статистичних даних, а базуватимуться на основних показниках їхнього функціонування, що дасть змогу оцінювати діяльність таких фінансових посередників більш оперативно,
при цьому, зробивши цей процес доступнішим для потенційних страхувальників. Також суттєвого переосмислення потребує розуміння змісту стратегій і підходів,
здатних вплинути на конкурентоздатність окремих
страховиків, що надзвичайно важливо в умовах скорочення платоспроможного попиту потенційних страхувальників, зокрема при посиленні негативних явищ в економіці та фінансовій сфері.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. Підґрунтям запропонованого нами методичного підходу є теоретичне розмежування понять "конкурентоздатність" та "фінансова
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стійкість" компаній зі страхування життя. У контексті дослідження, ми визначаємо "конкурентоздатність" компаній зі страхування життя, як їхню здатність досягати вищих конкурентних позицій на відповідному ринку порівняно з іншими суб'єктами, що функціонують на ньому.
Водночас конкурентоздатність напряму пов'язана й обумовлюється фінансовою стійкістю компаній зі страхування життя, адже, як слушно зазначають Н. В. Ткаченко
[5] та Л. В. Шірінян [4], це поняття вказує на здатність
страховиків адаптуватись до постійних змін, які відбуваються в економічному середовищі. Такими чином, без
фінансової стійкості неможливе забезпечення конкурентоздатності та посилення позицій певної компанії зі страхування життя на ринку порівняно з іншими.
Оцінка конкурентоздатності окремих компаній зі
страхування життя здійснювалась шляхом комбінування підходів до їх ранжування та використання методу радара. Вибір саме цих методів був обумовлений
їх наочністю, а також можливістю самостійного визначення кількості індикаторів за якими буде здійснюватись розрахунок інтегрального показника конкурентоздатності окремого страховика.
На нашу думку, о ц і н к а к о н к ур е н т о з д а т н о с т і
компаній зі страхування життя передбачає
такі етапи:
1) вибір сукупності показників, які найбільш чітко характеризують фінансову стійкість компаній зі страхування життя;
2) проведення нормування, що передбачає розрахунок за такою формулою:

Кн =

𝐾

𝐾,

(1)

де Кн – нормований коефіцієнт i-ї компанії зі страхування
життя; К – значення коефіцієнта i-ї компанії зі страхування життя; К – значення відповідного коефіцієнта еталонної компанії зі страхування життя;
3) розрахунок площі радара еталонної компанії зі
страхування життя за наступною формулою [7]:

𝑆 =

∙

∙ sin 360 𝑛 ;

(2)

де 𝑆 – значення площі радара компанії зі страхування
життя, яку обрано як еталон для інших; R – радіус, що
відповідає колу радара; n – кількість показників за якими
здійснюється рейтингування;
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4) розрахунок площі радара i-ї компанії зі страхування життя за такою формулою [8]:

𝑆 =

∙

∙

⋯

∙

∙ sin 360 𝑛 ,

(3)

де К , К … К – значення обраних для оцінки коефіцієнтів i-ї компанії зі страхування життя.
5) на цьому етапі обчислюється інтегральний показник окремої компанії зі страхування життя

𝐼 =

,

(4)

де 𝐼 – інтегральний показник i-ї компанії зі страхування
життя; 𝑆 – значення площі радара i-ї компанії зі страхування життя;
6) на основі обчислених інтегральних показників,
здійснення рейтингування компаній зі страхування життя
(встановлення рангу). Ураховуючи те, що загалом проаналізовано нами 11 найбільших компаній зі страхування життя, відповідно, рейтингування передбачало їхній розкид у межах від 1 до 11-ти (еталонне значення
було прийнято за 0);
7) на основі отриманих показників, побудова радарів конкурентоздатності окремих компаній зі страхування життя у 2019 р., що передбачає графічне представлення даних.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ. З метою визначення конкурентоздатності провідних вітчизняних компаній зі страхування життя ми запропонували використовувати індикатори, які найбільше характеризують їхню діяльність: страхові резерви, активи, премії, виплати, власний капітал та
кількість застрахованих. У розрахунках представлена статистична інформація по 11 найбільших компаніях зі страхування життя, що функціонували в Україні станом на кінець 2019 р. Аналіз саме такої кількості страховиків зумовлений обмеженістю статистичних даних щодо діяльності
компаній зі страхування життя, що пов'язано з конфіденційністю такої інформації. Проте зауважимо, що відкриті
дані публікуються найбільш потужними за всіма показниками компаніями зі страхування життя, тоді як менш розвинені таку інформацію взагалі не надають або надають
в обмеженому вигляді. Це можна вважати додатковим
фактором конкурентної боротьби, адже відкритість даних
у цьому випадку є додатковою перевагою, що безперечно
надає таким страховикам більші можливості по залученню страхових внесків у майбутньому. Проаналізувавши показники, наведені в табл. 1, можна виокремити
компанії зі страхування життя, які мають найбільші значення з-поміж інших (еталонні).

Т а б л и ц я 1. Еталонні значення основних показників
розвитку компаній зі страхування життя в Україні у 2019 р., (у тис. грн та од.)
Ключові показники розвитку компаній
зі страхування життя
Страхові резерви
Активи
Страхові премії
Страхові виплати
Власний капітал
Кількість застрахованих

Еталонне значення

Страховики з еталонним значенням

2739048
3320037
1231361
167334
434220
759604

СК "МетЛайф"
СК "МетЛайф"
СК "МетЛайф"
СК "МетЛайф"
СК "УНІКА Життя"
СК "МетЛайф"

Джерело: Складено за [9].

Подальший аналіз передбачає здійснення нормування показників розвитку, зміст якого полягає в зіставленні індикаторів окремих компаній зі страхування життя
з еталонним значенням. Метою нормування є досягнення розкиду значень, які, проте, будуть найбільш рівномірно відображати різницю між компаніями зі страхування життя, які нами досліджувались. Поряд з тим, за
умов, якщо один з індикаторів принципово відмінний від

інших це, у тому числі, може вплинути на значення інтегрального показника.
Зауважимо, що нормування проводилось за всіма виділеними показниками по всіх компаніях зі страхування
життя, окрім СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" Страхування життя,
щодо якої статистична інформація по кількості застрахованих відсутня. Підсумкові результати нормування компаній зі страхування життя в 2019 р. наведено в табл. 2.
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Т а б л и ц я 2. Унормовані показники для найбільших компаній зі страхування життя в Україні у 2019 р.
Страховики
СК "МетЛайф"
СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" Страхування життя
СК "ТАС" life
СК "УНІКА Життя"
СК "PZU Україна Страхування життя"
СК "Княжа Лайф VIG"
СК "КД-Життя"
СК "Аска-Життя"
СК "АRХ Life"
СК "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС"
СК "ІНГО Україна Життя"
Еталонне значення

Страхові
резерви
1
0,91
0,88
0,31
0,29
0,14
0,08
0,035
0,013
0,009
0,008
1

Активи

Страхові премії

1
0,84
0,85
0,4
0,33
0,13
0,084
0,06
0,032
0,025
0,027
1

1
0,31
0,45
0,71
0,43
0,06
0,037
0,31
0,14
0,055
0,03
1

Страхові
виплати
1
0,97
0,86
0,14
0,26
0,06
0,074
0,037
0,1
0,0022
0,07
1

Власний
капітал
0,81
0,54
0,68
1
0,53
0,14
0,15
0,18
0,13
0,11
0,075
1

Кількість
застрахованих
1
н/д
0,39
0,48
0,18
0,017
0,02
0,6
0,57
0,008
0,02
1

Джерело: Власні розрахунки автора на основі даних табл. 1 та [9].

зі страхування життя становить 0,87. Результати розрахунків, отримані на наступних етапах, згруповані в рис. 1,
де відповідно наведено площі радарів проаналізованих
компаній зі страхування життя та їхній інтегральний показник конкурентоздатності.

Наступним етапом аналізу є визначення площі радара еталонної компанії зі страхування життя. Цей розрахунок здійснювався на основі формули (2), насамперед з урахуванням кількості обраних нами для аналізу
показників (шести). Таким чином, у результаті розрахунків було з'ясовано, що площа радара еталонної компанії

Еталонне значення

2,61

1

СК «ІНГО Україна Життя»

0,0044

0,0017

СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»

0,0013

0,0005

0,1

0,038

СК «АRХ Life»
СК «Аска-Життя»

0,073

0,028

СК «КД-Життя»

0,012

0,005

СК «Княжа Лайф VIG»

0,07

0,027

СК «PZU Україна Страхування життя»

0,28

0,11

СК «УНІКА Життя»

0,56

0,21

СК «ТАС» life

1,18

0,45

СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» Страхування життя

1,02

0,4

СК «МетЛайф»

2,44

0,93

0

0,1

0,2

0,3

Площа радару і-го страховика

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Інтегральний показник

Рис. 1. Інтегральні показники розвитку та площа радара
найбільших компаній зі страхування життя в Україні у 2019 р.
Джерело: Власні розрахунки на основі табл. 1 і 2.

Наступний, шостий етап, передбачає визначення рангів (здійснення рейтингування) компаній зі страхування
життя в Україні станом на кінець 2019 р, які було встановлено відповідно до значень інтегральних показників,

отриманих нами в результаті розрахунків. Згідно з цими
даними серед проаналізованих вітчизняних компаній зі
страхування життя було виокремлено страховиків-лідерів ринку, а також менш розвинені установи (табл. 3).

Т а б л и ц я 3. Рейтингування найбільших компаній зі страхування життя в Україні у 2019 р.
Назва компанії
Ранг
Компанії лідери ринку накопичувального
страхування життя в Україні
СК "МетЛайф"
1

Назва компанії
Ранг
Страховики, потенційні лідери на ринку накопичувального страхування
життя в Україні
СК "АRХ Life"
6
СК "Аска-Життя"
7

СК "ТАС" life

2

СК "Княжа Лайф VIG"

СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" Страхування життя

3

Страховки з найнижчими значеннями інтегральних показників (серед досліджених) на ринку накопичувального страхування життя в Україні

СК "УНІКА Життя"

4

СК "КД-Життя"

9

5

СК "ІНГО Україна Життя"
СК "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС"

10
11

СК "PZU Україна Страхування життя"

Джерело: Власні розрахунки автора на основі даних рис. 1
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Одержані в результаті розрахунків інтегральні показники по окремих із проаналізованих компаній зі страхування життя засвідчують, що лідируючі позиції займає
СК "МетЛайф". Інтегральний показник конкурентоздатності цієї страхової компанії наближається до 1 (0,93), і
лише по одному з проаналізованих індикаторів його значення не було еталонним (власний капітал). Таким чином, ураховуючи значне відставання всіх інших страховиків, можна стверджувати, що станом на 01.01.2020 р.
зазначена фінансова установа відігравала головну роль
на ринку накопичувального страхування життя в Україні.
Найменші значення інтегральних показників конкурентоздатності мають три компанії зі страхування життя, а
саме: СК "КД-Життя", СК "ІНГО Україна Життя" та СК
"ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС". Зазначені страховики найменш конкурентоздатні з-поміж розглянутих, водночас
неможливо зробити однозначні висновки щодо їхньої
ролі на вітчизняному ринку накопичувального страхування, через відсутність даних щодо інших 12-ти компаній зі страхування життя, які функціонували в Україні в
2019 р. Графічне представлення отриманих у результаті
розрахунків даних наведено на рис. 2.
Підсумовуючи, слід зазначити, що проведений аналіз
дав змогу зробити такі висновки:
1. Лідером серед інших компаній зі страхування
життя в Україні є СК "МетЛайф", що підтверджується
найбільшими з-поміж інших обсягами страхових резервів, активів, страхових виплат та премій, при цьому, за
останнім показником ця компанія випереджає найближчого конкурента (СК "УНІКА Життя") майже на третину;
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2. Найбільш наближеними до лідера конкурентами є
СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" Страхування життя та СК "ТАС" life,
інтегральні показники конкурентоздатності яких досить
близькі – 0,45 та 0,4, відповідно. При цьому, звертає на
себе увагу те, що СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" Страхування життя
має більш високі значення за страховими резервами та виплатами, тоді як СК "ТАС" life випереджає за обсягами активів, залучених страхових премій та власним капіталом.
3. Попри деяке відставання від трійки лідерів, аналіз наступних двох компаній свідчить про значну їхню
конкурентоздатність. Насамперед це стосується СК
"УНІКА Життя", яка за показником власного капіталу
має найбільше значення, яке було визначено еталонним. Також ця компанія зі страхування життя посідає
друге після СК "МетЛайф" місце за розмірами страхових
премій. Щодо СК "PZU Україна Страхування життя", то
попри значне відставання від попередньо наведених
страховиків, загалом її інтегральний показник все ж вказує на істотний конкурентний потенціал.
4. Згідно з одержаними в результаті розрахунків інтегральними показниками конкурентоздатності інших
компаній зі страхування життя можна стверджувати, що
вони менше впливають на вітчизняний ринок накопичувального страхування життя, ніж попередньо розглянуті.
Таким чином, безперечним є те, що нова хвиля фінансової кризи може призвести такі компанії до значного погіршення їхньої діяльності та певним чином вплинути на
фінансову стійкість.
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Рис. 2. Графічне представлення радара конкурентоздатності
провідних компаній зі страхування життя України у 2019 р.
Джерело: Власні розрахунки на основі табл. 1 і 2.

Практика функціонування вітчизняних компаній зі
страхування життя вказує на те, що значна їхня кількість
має ризики погіршення власних показників за умов виникнення нових загроз в економіці та фінансовій сфері. Про
це, зокрема, свідчить і стрімке зменшення кількості
даних страховиків протягом років, на які припадало загострення кризових явищ (з 73 у 2008 р. до 23 у 2019 р.).
Усе це вимагає від них максимальної мобілізації різного

роду внутрішніх ресурсів та розробки принципово нових
підходів до підвищення власної конкурентоздатності.
Виділяють три види загальних стратегій підвищення
конкурентоздатності страховиків: мінімізація витрат, орієнтація на клієнта і диференціація продукту. Зміст стратегії мінімізації витрат полягає в тому, що страхові компанії тримають стратегічний фокус на зменшення цін, за
рахунок скорочення видатків пов'язаних з їхньою діяль-
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ністю. Клієнтоорієнтованою є стратегія, при якій компанія концентрується на певних географічних або клієнтських групах і акцентує увагу не на продукті, а на споживачі
послуг. Стратегія диференціації продуктів полягає в
тому, що компанія пропонує якнайширший інтегрований
спектр страхових продуктів [10].
Окрім загальних стратегій, які відображають глобальний погляд на цілі компанії, також доцільно навести деякі
вузькоорєнтовані напрями розвитку компаній зі страхування життя, які особливо актуальні в умовах посилення
кризових явищ в економіці. У цьому контексті слід акцентувати увагу на підходах, пов'язаних із дистрибуцією страхового продукту, у тому числі, за рахунок активного використання можливостей інформаційних технологій [11].
Наведемо перелік заходів, які можуть доповнювати
загальні стратегії підвищення конкурентоздатності страховиків і, таким чином, позитивно впливати на діяльність
компаній зі страхування життя:
• розширення асортименту страхових продуктів і
створення принципово нових їхніх видів;
• концентрація на цільових ринках, насамперед таких,
що мають значні перспективи зростання в майбутньому;
• здійснення автоматизації і технологічної трансформації, яка забезпечить зростання продуктивності роботи самих страховиків (хмарні технології, великі дані тощо);
• розвиток регіональних мереж, що насамперед передбачає долучення різного роду страхових посередників для представлення інтересів у регіонах;
• оптимізація, уніфікація та покращення прозорості
процедури врегулювання виплат при настанні страхового випадку;
• вдосконалення якості послуг, у тому числі, за рахунок запровадження сучасних методів залучення клієнтів через мережу Інтернет;
• розробка програм лояльності, з метою створення
мотивації клієнта для повторного придбання страхового
продукту у певного страховика.
Зазначимо, що наведений перелік напрямів вдосконалення загальних стратегій підвищення конкурентоздатності страховиків не вичерпний, і в умовах посилення
або послаблення кризових явищ може корегуватись та
набувати нових адаптивних форм.
ВИСНОВКИ. Проведена оцінка конкурентоздатності
вітчизняних компаній зі страхування життя шляхом комбінування підходів до їхнього ранжування та використання методу радара дозволила розрахувати інтегральні показники розвитку, у результаті чого виявити найбільш і найменш конкурентоздатних серед них.
Запропонована оцінка, зважаючи на її наочність та
невеликі обсяги необхідної статистичної інформації для
розрахунків, зручна й може використовуватись потенційними страхувальниками, самими страховиками, а також
для аналізу загального стану розвитку ринку накопичувального страхування життя в Україні. Для потенційних
страхувальників у цьому випадку важливий не лише ранг
того, чи іншого страховика, але й структура еталонних
значень різних показників, що характеризуватимуть стійкість певної установи. Із позиції страховика аналіз конку-
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рентних позицій дозволяє визначити основних конкурентів на ринку та проаналізувати напрями, відповідно до
яких необхідно здійснити корегування стратегії подальшого розвитку установи. Оцінка конкурентоздатності страховиків на ринку також дозволяє зрозуміти тенденції та
структурні зміни, які відбуваються в накопичувальному
страхуванні життя загалом, що особливо важливо за умов
перманентного повторення кризових явищ в Україні.
ДИСКУСІЯ. Проблематика оцінки конкурентоздатності страхових компаній загалом, і компаній зі страхування життя зокрема, набуває особливої актуальності за
умов постійних коливань, що супроводжують розвиток
вітчизняної економіки та фінансової сфери. Попри наявність ґрунтовних авторських підходи, що пропонуються в
науковій літературі щодо оцінки конкурентоздатності
страховиків, усі вони заскладні для домогосподарств, які
є основною групою страхувальників у сфері накопичувального страхування життя. Складність також пов'язана з
обмеженістю відкритих статистичних даних щодо діяльності конкретних страховиків. Таким чином, перспективними є розробки новітніх експрес-методик оцінки фінансового стану компаній зі страхування життя, які дозволять з'ясувати місце окремих страховиків на ринку в умовах обмежених статистичних даних, що, у тому числі, матиме позитивний відгук у потенційних страхувальників.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ
Предложен методический подход к оценке конкурентоспособности компаний по страхованию жизни, в основе которого лежит использование комбинации методов ранжирования и радара. Проведенные расчеты позволили выявить наиболее конкурентоспособные
компании по страхованию жизни, которые существуют в настоящее время в Украине. Определены направления совершенствования
традиционных стратегий развития компаний по страхованию жизни, что позволит усилить их конкурентные позиции на рынке, в том
числе, в случаи появления кризисных явлений в экономике и финансовой сфере.
Ключевые слова: компании по страхованию жизни, конкурентоспособность, метод радара, накопительное страхование жизни,
стратегии развития страховщиков.
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THE COMPETITIVENESS ASSESSMENT OF THE LIFE INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE
The paper suggests a methodical approach to assessing the life insurance companies' competitiveness, which is based on a combination of
ranking and radar methods. The algorithm for such an assessment is developed, which covers seven progressive stages. The respective calculations
revealed the most competitive life insurance companies currently existing in Ukraine. The performed analysis proved the existence of system-forming
life insurance companies in Ukraine, as well as groups of institutions that, under certain conditions, can compete significantly or even take a leading
position in the market. It is proved that the establishment of competitive positions of such institutions in the relevant market is not only economic
but also social in nature, because it allows potential policyholders quickly determining the integrated state of development of a particular insurer. It
is substantiated that such calculations are necessary for insurers, as well as for the relevant state authorities, concerning the determination of further
development prospects for the cash-value life insurance. Such an analysis is also justified under the changing regulation model of the life insurance
companies, as one of the key tasks of the NBU is to strengthen the requirements for their activities, as a result, only the most developed institutions
will remain on the market. It is proved that maintaining its place in the market by existing insurers-leaders and, at the same time, gaining new additional
prospects for strengthening their market positions by other life insurance companies, requires using a flexible development strategy, which will be
based on customer orientation. The ways for improvement of traditional development strategies of life insurance companies are outlined, which
allows strengthening their competitive positions in the market under the emerging crisis phenomena in the economic and financial fields.
Keywords: life insurance companies, competitiveness, radar method, cash-value life insurance, insurers development strategies.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ
ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ
Проаналізовано прибутковість методів технічного аналізу для семи фондових індексів за останні десять років, а також розглянуто загальну динаміку фондових індексів. Відповідно до отриманих результатів прибутковість технічного
аналізу зросла останнім часом через зміну умов на ринку, натомість для періоду 2010–2018 років прибутковість методів
технічного аналізу була значно нижчою. Аналіз показав, що найкращі результати розглянуті методи технічного аналізу
продемонстрували на китайському, індійському та гонконгському фондових індексах, найгірші – на американському, європейському та японському фондових індексах. Проте стійкість розглянутих методів, як виявилося, досить низька. Це
пов'язано з тим, що їхня прибутковість сильно змінюється зі зміною вибірки. Розглянуто також питання агрегування
сигналів технічного аналізу та сигналів ARIMA-моделей. Для цього для кожного з розглянутих у роботі фондових індексів
підібрано оптимальні ARIMA-моделі, і відповідно на основі прогнозів за цими моделями для кожного індексу отримувалися
сигнали на відкриття чи закриття короткої або довгої позиції. Зазначено, що для трьох із семи індексів оптимальною
ARIMA-моделлю виявилася модель "білого шуму": у такому випадку отримана модель не використовувалася для побудови
прогнозів та подальшого отримання сигналів. Агрегування сигналів дозволило отримати прибутковість, вищу за середньоринкову на п'яти з семи розглянутих фондових індексів: американському, європейському, китайському, гонконгському та корейському фондових індексах. Для тестування методів технічного аналізу на історичних даних, підбору оптимальних ARIMA-моделей та тестування стратегії, що базується на агрегуванні сигналів, використано Python та R. Отримані результати можуть бути використані для розробки торгових стратегій.
Ключові слова: фондові індекси, технічний аналіз, ARIMA-моделі.

Вступ. Методи технічного аналізу (ТА) активно використовуються для прогнозування динаміки фондового
ринку (ідеться як про динаміку окремих акцій, так і про
динаміку фондових індексів). Проте, незважаючи на популярність методів технічного аналізу, їхня прогностична здатність сумнівна. Хоча питання прибутковості
методів технічного аналізу активно досліджується, проте

більшість наукових робіт аналізували лише прибутковість окремих методів, а тому малодослідженим залишається питання щодо прибутковості стратегій, які базуються на комбінації сигналів окремих методів технічного
аналізу. Майже не розглядалася можливість агрегувати
сигнали технічного аналізу та математичних моделей
часових рядів (зокрема ARIMA-моделей).
© Ставицький А., Тараба В., 2020
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У зв'язку з надзвичайно швидкою зміною умов на
ринку залишається актуальним питання визначення оптимальних параметрів для методів технічного аналізу.
Окрім цього, потребують дослідження питання щодо
того, чи зросла останнім часом прибутковість методів
технічного аналізу у зв'язку з негативним впливом пандемії та карантинних обмежень, що пригнічують економічну активність в усіх країнах світу.
Таким чином, метою роботи є визначення прибутковості методів технічного аналізу на фондовому ринку.
Огляд літератури. Відповідно до гіпотези ефективного ринку технічний аналіз не може бути ефективним
методом для прогнозування динаміки фондового ринку
[24], оскільки ринок раціонально реагує на оновлення інформації: учасники ринку миттєво корегують свої
рішення при появі нової інформації, тобто ціни відображають усю доступну інформацію. Втім, відповідно до парадоксу Гроссмана–Стігліца ринкам має бути властивий
певний рівень неефективності (щонайменше достатній
для відшкодування витрат на аналіз для інвесторів) [3].
Результати тестування гіпотези ефективного ринку контраверсійні: наприклад, на основі даних за 1993–2007
роки виявлено, що ринки Іспанії і Німеччини близькі до
ефективних, для ринків Франції і Великої Британії гіпотезу
відхилено, для ринків Португалії і Греції відхилено (але
після 2003 р. їхня ефективність збільшилася) [1]. Більше
того, сама процедура тестування EMH складна, оскільки
не існує універсального методу. З цієї причини деякі методи підтверджують гіпотезу про ефективність ринків
(принаймні слабку форму), деякі – ні. Більше того, для різних ринків результати перевірки суттєво відрізняються:
ринки розвинених країн зазвичай більш ефективні [2–4].
Результати емпіричних досліджень щодо прибутковості технічного аналізу (прибутковість стратегій, що базуються на методах ТА, розраховувалася таким чином:
окремо визначалася прибутковість кожної операції на
дату закриття позиції; потім на основі цих даних визначалася загальна прибутковість, яку можна було б отримати на фондовому ринку, відкриваючи і закриваючи
відповідні позиції; під прибутковістю індексу слід розуміти загальне зростання (у %) індексу за вказаний
період) теж достатньо суперечливі:
• на основі аналізу даних для Нідерландів за 2000–
2006 рр. виявлено, що індивідуальні інвестори, які використовують методи технічного аналізу, отримують менші
прибутки (окрім того, частіше купують і продають акції,
що спричиняє зростання транзакційних витрат або
комісійних платежів), ніж могли б отримати, дотримуючись стратегії "buy-and-hold" [5];
• у середньому фонди, що використовують активні
інвестиційні стратегії, демонструють нижчі показники
прибутковості, ніж фонди, що використовують пасивні
стратегії. Окрім того, для них не виявлено залежності
між результатами діяльності для поточного та попереднього періодів [4];
• на основі аналізу даних за 1962–1991 рр. по американському фондовому ринку виявлено, що методи ТА
(технічного аналізу) дозволяють отримати прибуток,
але врахування транзакційних витрат істотно зменшує
прибутковість, а інколи і взагалі призводить до збитковості стратегій [6];
• для фондового ринку Нової Зеландії на основі даних за 1970–2002 рр. не виявлено прибуткових торгових
стратегій, які б базувалися на методах ТА [7];
• на основі аналізу даних для DJIAта S&P 500 за
1987–2011 рр. не виявлено підтверджень прибутковості
технічного аналізу [8];
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• для фондового ринку Великої Британії (дані за
1935–1994 рр.) виявлено прогностичну здатність методів
технічного аналізу, але з урахуванням транзакційних витрат результати гірші, ніж стратегія "buy-and-hold" [9];
• на основі аналізу 130 досліджень [10] стверджується, що прогностична здатність технічного аналізу
на фондових ринках обмежена (сумнівна);
• тестування 412 стратегій ТА не підтвердило
їхньої прогностичної здатності для ринку США (дані за
1926–2000 рр.), але підтвердило для китайського фондового ринку (дані за 1995–2000 рр.), навіть з уврахуванням транзакційних витрат [11];
• застосування методів ТА до менш ліквідних акцій
(на фондових ринках країн, що розвиваються) дозволяє
отримати прибутки, що перевершують очікувані за стратегією "buy-and-hold" [12];
• на основі даних за 1995–2012 рр. на фондовому
ринку Франції виявлено прибутковість стратегій, що базуються на використанні плинного середнього (прибутковість перевищує результати "buy-and-hold", навіть з
урахуванням транзакційних витрат) [13];
• на основі даних за 1989–2002 рр. для індексів
NASDAQ Composite та Russel 2000 виявлено методи ТА,
які навіть із врахуванням транзакційних витрат забезпечують вищу прибутковість, аніж стратегія "buy-and-hold",
натомість для індексів DJIA та S&P 500 – таких методів
ТА не виявлено: методи ТА залишалися прибутковими,
але програвали стратегії "buy-and-hold" [14];
• тестування 5350 торгових стратегій ТА на товарних ф'ючерсах з урахуванням транзакційних витрат виявило методи, які дозволяли переграти стратегію "buyand-hold". Окрім того, прогностична здатність методів ТА
сильно варіюється зі зміною вибірки [15].
Відповідно до гіпотези адаптивних ринків рівень
ефективності фондових ринків може змінюватися з часом [25]. На основі аналізу автокореляційної функції першого порядку (дані за місячною дохідністю S&P
Composite Index, 1871–2003 рр. [16]) A. Lo стверджує, що
рівень ефективності ринків змінюється циклічно. Активні
стратегії здатні давати прибутки, вищі за "buy-and-hold",
але лише протягом певних періодів (коли ефективність
ринків суттєво зменшується). Справді, дослідження [17]
підтверджує, що в період з 2005 по 2007 рр. методи ТА
демонстрували кращі результати, аніж у середньому за
аналізований період (проаналізовано більше 7000 правил ТА на даних для SHSZ 300 (Shanghai Shenzhen CSI
(China Securities Index) 300) за 2005–2013 рр. Аналогічні
результати було отримано при аналізі європейських
ринків (дані за 1997–2008 рр.) [18]. Окрім того, виявлено
емпіричні підтвердження гіпотези адаптивних ринків [19].
Наприклад, відповідно до [20] відмінності в автокореляції дохідності акцій можна пояснити екзогенними факторами, тобто вони не випадкові. На основі аналізу даних
за 1990–2014 рр. (для S&P500, FTSE100, NIKKEI225,
EURO STOXX 50) виявлено зв'язок між передбачуваністю
дохідності фондових індексів і умов, що склалися на ринку
[19]. Відповідно до гіпотези адаптивних ринків технічний
аналіз може бути прибутковим принаймні в короткостроковому періоді (напр., у кризові роки).
Таким чином, спираючись на AMH та деякі емпіричні
дослідження, все ж можна припускати (хоча і з певною
часткою скептицизму), що деякі методи ТА можуть мати
прогностичну здатність, яка, втім, сильно відрізняється
для різних часових періодів та різних ринків.
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Методологія. Розглянемо такі методи технічного
аналізу:
1) плинні середні. Просте плинне середнє (SMA),
експоненціальне плинне середнє (EMA), лінійно зважене
(LWMA):

SMA =

N

N

i =1

i =1

 Pi N , LWMA =  PN +1−iWi
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1, ( %K t < %Dt ) та ( %K t −1 > %Dt )
Сигналt = 
,
−1, ( %K t > %Dt ) та ( %Kt −1 < %Dt )
де Pt – ціна закриття, LN – мінімальна ціна за період у

N

N торгових днів, HN – максимальна ціна за період у N

i =1

торгових днів, SMA ( %K , N ) – просте плинне середнє з

 Wi ,

EMAt = αPt + EMAt −1(1 − α ), α = 2 ( N + 1) ,

періодом N . %D – лінія сигналу, розраховується шля-

де N – кількість днів у періоді, Pi – ціна акції/значення
фондового індексу (зазвичай використовуються ціни закриття), i – порядковий номер дня в періоді, Pt – сьогоднішня ціна закриття. Перетин лінії плинного середнього
ціною знизу вгору – сигнал для відкриття довгої позиції,
згори вниз – для відкриття короткої:

хом згладжування лінії %K . Сигналом є перетин ліній

1, ( Pt > MAt ) та ( Pt −1 < MAt −1 )
Сигналt = 
,
−1, ( Pt < MAt ) та ( Pt −1 > MAt −1 )
де Pt – ціна акції (значення індексу) у момент часу t,

MAt – значення плинного середнього в період t.
2) індикатор Aroon [21] – будуються дві лінії: Upt та

Dnt . Cигнал їхнього перетину: перетин Dnt лінією Upt
знизу вгору є сигналом на відкриття довгої позиції, а перетин згори вниз є, відповідно, сигналом на відкриття короткої позиції:
100 ( n − mmax )
100 ( n − mmin )
Upt =
, Dnt =
,
n
n
1, (Upt > Dnt ) та (Upt −1 < Dnt −1 )
Сигналt = 
,
−1, (Upt < Dnt ) та (Upt −1 > Dnt −1 )
де mmax – кількість періодів, яка пройшла з часу досягнення максимального значення за час n, mmin – кількість
періодів, яка пройшла з часу досягнення мінімального
значення за час n; –1 – сигнал на відкриття короткої позиції (одночасно на закриття довгої); 1 – сигнал на відкриття довгої позиції (одночасно на закриття короткої).
Якщо сигналу немає (або сигнал збігається із сигналом
попереднього періоду), то нічого не змінюємо (не відкриваємо і не закриваємо жодних позицій).
3) конвертер плинного середнього (MAE–Moving
Average Envelope) [21] – будуються дві додаткові лінії
(зверху і знизу від плинного середнього на встановленій
відстані, вираженій у %):
ULt = MAt (1 + upper ) , LLt = MAt (1 − lower ) ,

 1, ( Pt > ULt ) та ( Pt −1 < ULt −1 )

 −1, ( Pt < ULt ) та ( Pt −1 > ULt −1 )
Сигналt = 
 1, ( Pt > LLt ) та ( Pt −1 < LLt −1 )


 −1, ( Pt < LLt ) та ( Pt −1 > LLt −1 )
де MAt – плинне середнє, upper , lower – відсоткові значення верхньої та нижньої ліній. Сигналом є перетин ціною верхньої та нижньої ліній, відповідно;
4) стохастичний осцилятор [21] – будуються дві
лінії– %K , %D :
%K t = 100

Pt − LN
, %D = SMA ( %K , N ) ,
HN − LN

%D та %K (якщо %K перетинає %D згори вниз, то це
є сигналом для відкриття довгої позиції, відповідно (якщо
%K перетинає %D знизу вгору – для короткої);
5) осцилятор цінових моментів Чанда (CMO –
Chande Momentun Oscillator) [23]. Сигналом для відкриття довгої/короткої позиції є перетин нульової лінії лінією CMO знизу вгору і згори вниз, відповідно:
sHt − sLt
CMOt =
100,
sHt + sLt
Di , if Dt > 0
0, if Dt > 0
Dt = Pt − Pt −1, cht = 
, clt = 
,
0, if Dt < 0
Di , if Dt < 0

sH =

N

N

i =1

i =1

 chi , sL =  cl i ,

1, (CMOt > 0 ) та (CMOt −1 < 0 )
Сигналt = 
−1, (CMOt < 0 ) та (CMOt −1 > 0 )
де Dt – різниця між ціною закриття для поточного та попереднього періодів, sH – сума (за N періодів) Dt для
випадків, коли ціна закриття для періоду t більша, ніж
ціна закриття для періоду t − 1, sL – сума (за N періодів)

Dt для випадків, коли ціна закриття для періоду t менша, ніж ціна закриття для періоду t − 1.
6) індекс товарного каналу (CCI – commodity channel
index) [22] – сигналом для відкриття довгої позиції є перетин індикатором лінії 0 знизу вгору, сигналом для відкриття короткої позиції є перетин лінії 0 згори вниз:
p − SMA ( pt , n )
CCIt = t
,
0.015MAD ( pt , n )
pt =

Pthigh + Ptlow + Ptclose
3

, MAD ( pt ) =

1 n −1
 pt − i − SMA ( pt , n ) ,
n i =0

1, (CCIt > 0 ) та (CCIt −1 < 0 )
Сигналt = 
,
−1, (CCIt < 0 ) та (CCIt −1 > 0 )
де Pthigh – найвища ціна за період t, Ptlow – найнижча ціна
за період t, Ptclose – ціна закриття за період t, pt – "типова" ціна за період t, SMA ( pt , n ) – плинне середнє з
періодом n. Сигналом є перетин лінією CCI нульової
лінії зверху та знизу, відповідно.
На даних за 2010–2018 рр. (дані для 7 індексів (S&P
500, Euronext 100, SSE Composite, Hang Seng, KOSPI,
Nikkei 225, BSE Sensex) із щоденною періодичністю) тестуються методи ТА; для кожного індикатора для кожного
ринку обираються п'ять результатів з найбільшою прибутковістю за цей період; ці п'ять індикаторів з тими ж параметрами тестуються на даних за 2018–2020 рр., серед них
обирається той, який показує найкращі результати. Таким
чином, обираються оптимальні параметри для кожного
індикатора на кожному ринку. Прибутковість методів ТА
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на обох періодах порівнюється з прибутковістю найпростішої стратегії "buy-and-hold" (купуємо в перший день
періоду, продаємо в останній – аналогічно загальній
дохідності індексу за цей самий період).
Оптимальні ARIMA-моделі для кожного індексу
підбиралися таким чином:
1) перевірка гіпотези про нестаціонарність ряду (критерій Діккі–Фуллера); якщо p-value більше за 0.05, проводимо диференціювання ряду; за необхідності повторюємо диференціювання, доки отриманий ряд різниць
не буде стаціонарним;
2) обираємо q і p відповідно до номера останнього
лагу, при якому автокореляція (для q) / частинна автокореляція (для q) є значущою (за графіками PACF і ACF);
3) мінімізуючи критерій Акаїке, обираємо п'ять моделей з мінімальними значеннями критерію (перебираємо
всі можливі значення параметрів p і q включно до значень, обраних за ACF і PACF); перевіряємо значущість
коефіцієнтів першої моделі: якщо хоча б один із
коефіцієнтів є незначущим, то проводимо перевірку
коефіцієнтів для другої моделі і т. д.; якщо у всіх п'яти
моделях є незначущі коефіцієнти, зменшуємо максимальну кількість лагів і повторюємо перевірку.
Сигнали для ARIMA-моделей визначалися таким чином: якщо значення прогнозу на наступний період перевищує поточне значення індексу, варто відкривати довгу
позицію (сигнал – 1), відповідно якщо значення прогнозу
менше за поточне значення індексу, то сигналом буде –
1 (відкриття короткої позиції). Якщо оптимальною
ARIMA-моделлю ряду є модель "білий шум", то для прогнозування така модель не використовується. Ті методи
ТА, для яких не вдалося підібрати оптимальні параметри
на конкретному ринку, також не використовувалися для
прогнозування і, відповідно, тестування.
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Сигнали індикаторів та ARIMA-моделі інтерпретуються таким чином: якщо сума всіх сигналів більше 1, то
сигнал – відкривати довгу позицію і закривати коротку;
якщо сума всіх сигналів менше –1, то сигнал – відкривати коротку позицію і закривати довгу; інакше – 0 (тобто
не здійснюється жодних операцій: не відкриваємо і не закриваємо жодної позиції). Значення 1 і –1 замість 0 обрані, аби уникнути ситуації, за якої рішення приймається
лише на основі одного індикатора. Звісно ж, такий підхід
не враховує можливість того, що користувач не вважатиме всі сигнали рівноцінними (що доволі логічно: напр.,
можна оцінювати рівень надійності сигналу за результатами відповідного методу ТА на історичних даних), але
принаймні дозволить нам отримати приблизне уявлення
про доцільність агрегування сигналів порівняно з використанням лише окремих індикаторів.
Припущення, які було зроблено під час проведенні
аналізу: відсутність транзакційних витрат; можливість
миттєво укласти угоду (і для побудови індикаторів, і для
тестування використано ціни закриття); відсутність обмежень на здійснення операцій (у будь-який день можна
відкрити як довгу, так і коротку позицію). Усі розрахунки
(підбір оптимальних параметрів для методів ТА, підбір
ARIMA-моделей, тестування стратегій) виконано за допомогою Python та R.
Дані для роботи. Для вибору оптимальних параметрів для методів ТА та для підбору оптимальних
ARIMA-моделей використано дані за 2010–2020 рр. із
щоденною періодичністю для семи індексів, дані розбито
на два періоди: 2010–2018 рр. та 2018–2020 рр. (детальніший опис даних наведено в табл. 1). Пропущені дані
замінено значенням попереднього дня. Джерело даних:
Yahoo Finance [26].

Т а б л и ц я 1. Дані для роботи
Назва фондового індексу
NIKKEI (Nikkei 225)
HANGSENG (Hang Seng Index)
SENSEX (Bombay Stock Exchange Sensitive Index)
SP500 (S&P 500 Index)
KOSPI (Korea Composite Stock Price Index)
SSE (Shanghai Stock Exchange Composite Index)
EURONEXT (Euronext 100 Index)

Почтакова дата
04.01.2010
04.01.2018
04.01.2010
02.01.2018
04.01.2010
01.01.2018
04.01.2010
02.01.2018
04.01.2010
03.01.2018
04.01.2010
02.01.2018
04.01.2010
02.01.2018

Кінцева дата
29.12.2017
16.04.2020
29.12.2017
15.04.2020
19.12.2017
15.04.2020
29.12.2017
15.04.2020
28.12.2017
16.04.2020
29.12.2017
15.04.2020
29.12.2017
15.04.2020

Довжина ряду
1967
569
1976
563
1980
559
2013
575
1972
562
1945
553
2045
584

Джерело: розрахунки авторів на основі [26].

Загальна динаміка фондових індексів позитивна для
всіх індексів, окрім EURONEXT: з 2000 (01/01/2000) по
2020 рр. (16/05/2020) S&P 500 зріс на 105.03 %, Euronext
100 на – 5.62 %, SSE Composite на 85.53 %, Hang Seng
на 48.84 %, KOSPI на 107.67 %, Nikkei 225 на 12.06 %,
BSE Sensex на 466.49 %. Розглянемо детальніше динаміку фондового ринку США (S&P 500 Index) і динаміку
його волатильності:
Із 11 січня до 7 березня фондові індекси демонструють негативну динаміку: SSE впав на 6.12 %,
HANGSENG – на 17.29 %, SP500 – на 18.58 %, SENSEX

– на 18.7 %, KOSPI – на 21.29 %, NIKKEI– на 27.5 %,
EURONEXT – на 31.56 %.Очевидно, можна говорити про
надзвичайно різкий перехід світових ринків у ведмежий
тренд. Волатильність ряду дохідностей S&P 500 (волатильність підраховано як вибіркове стандартне відхилення) кластеризована (періоди низької волатильності
чергуються з періодами високої). Цей феномен вважається однією з властивостей фінансових часових рядів і
має численні емпіричні підтвердження [27]. Для більшості індексів також помітно зростання волатильності
останнім часом у зв'язку з пандемією.
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Рис. 1. Динаміка фондового ринку США (S&P 500 Index) та динаміка його волатильності
Джерело: [26].
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Рис. 2. Волатильність ряду дохідностей S&P 500
Джерело: [26].

Результати роботи. На японському фондовому
ринку (табл. 2) за 2018–2020 рр. усі методи ТА показали
прибутковість нижчу, аніж "buy-and-hold". Немає чіткого
зв'язку між тим, які результати демонструвала стратегія
за 2010-2018 роки і результатами за 2018-2020 рр.
Відповідно деякі стратегії, які демонстрували гарні результати (якщо порівнювати не з ринком в цілому, а з іншими індикаторами) у період з 2010 по 2018 рр., за 2018–
2020 рр. мають значно гірші показники.
Для індексу фондового ринку Гонконгу (табл. 3) в
період з 2010 по 2018 рр. загальна прибутковість
склала 37.1 %, за 2018–2020 – 20.87 %. Для 8 із 13 методів вдалося підібрати параметри, які дозволили б
переграти ринок. Те ж саме характерно і для періоду
з 2018 по 2020 роки.
Розрахунки, аналогічні наведеним у табл. 2 та 3,
було проведено і для інших п'яти індексів. Для індексу
KOSPI прибутковість у період з 2010 по 2018 рр. становить 45.48 %. Усі три стратегії, які базуються на перетині
ціни з плинним середнім, не дозволили отримати прибуток, вищий за ринковий. Використання SMA, Aroon, CMO
та CCI протягом 2010–2018 рр. незалежно від вибору параметрів призвело б лише до збитків. Єдиною стратегією, яка протягом 2010–2018 рр. забезпечила б прибутковість, вищу за зростання індексу, є MAE (SMA, LL)

за умови lower=0.01, n=2. За 2018–2020 рр., як і очікувалося, використання методів ТА дозволило б значно перевершити прибутковість індексу. Падіння індексу за той
самий період становило –25.31 %.
Для індексу Шанхайської фондової біржі використання методів ТА дозволяє отримати прибутковість, що
значно перевищує середньоринкову (причому як з 2010
по 2018 рр., так і з 2018 по 2020 рр.). Найкращий результат – MAE (LWMA, UL), n=6, upper = 0.01–257.9 %. Водночас фондовий індекс за 2010–2018 рр. продемонстрував більш ніж скромне зростання – всього 1.95 %.
Зростання індійського індексу SENSEX за 2010–
2018 рр. становило 93.96 %, за 2018–2020 рр. –10.15 %.
Із 13 методів ТА дозволили б отримати прибутковість,
вищу за 93.96 %. Варто зазначити, що здебільшого методи, які були особливо успішними протягом 2010–
2018 рр., демонстрували в 2018–2020 рр. гірші результати, ніж фондовий індекс, і навпаки.
Прибутковість EURONEXTза 2010–2018 рр. становила 48.17 %, за 2018–2020 рр. –16.84 %. 12 із 13 методів ТА не дозволили б переграти ринок за період з
2010 по 2018 рр., 3 методи були збитковими незалежно
від вибору параметрів. Після американського ринку це
найгірший результат для методів ТА. Протягом останніх
двох років методи ТА дозволили б отримати прибутки,
вищі від середньоринкових.
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Загальне зростання S&P 500 за 2010–2018 рр. становила 135.98 %, за 2018–2020 рр. 3.25 %. Жоден із методів ТА не дозволив би отримати прибутковість, вищу
за 135.98 %, незалежно від вибору параметрів. Більше
того, 6 із 13 методів за 2010–2018 рр. були збитковими
незалежно від вибору параметрів. Натомість за 2018–
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2020 рр. деякі методи ТА дозволили б отримати прибутковість, вищу за 3.25 %. Хоча навіть за цей період 6 із 13
індикаторів продемонстрували результати гірші, аніж середньоринкові. Отже, на американському фондовому
ринку методи ТА продемонстрували найгірші результати
серед усіх розглянутих ринків.

Т а б л и ц я 2. Вибір оптимальних параметрів для методів ТА (NIKKEI)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
lower
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
upper
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
lower
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
upper
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
lower
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
upper
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
% (2010-2018)
% (2018-2020)

Перетинціни
з SMA
Перетинціни
з EMA
Перетинціни
з LWMA
Aroon

CCI

SO

CMO

MAE (SMA, LL)

MAE (SMA, UL)

MAE (EMA, LL)

MAE (EMA, UL)

MAE (LWMA, LL)

MAE (LWMA, UL)

Buy and hold

1
13
13.55
2.21
14
-16.23
10.22
26
11.40
-8.91
25
45.50
-4.37
4
2.43
37.89
9
27.20
59.45
9
50.76
23.57
0.03
2
59.98
2.46
0.01
14
27.38
-2.09
0.04
5
51.30
-10.13
0.01
11
28.29
-3.87
0.02
2
59.98
2.46
0.02
2
1.19
3.16

2
20
2.11
-12.12
10
-21.45
18.89
25
4.53
-9.52
10
38.42
-4.84
15
-0.68
-3.38
10
15.92
24.62
17
21.18
-21.02
0.04
2
51.38
0
0.01
12
21.83
0.12
0.04
4
49.29
0.35
0.01
13
15.08
-6.61
0.03
3
59.98
-10.87
0.03
2
0.00
0

3
14
-3.31
1.72
20
-24.13
-2.92
24
3.22
-9.48
24
31.69
6.66
13
-2.54
22.6
8
15.00
81.32
16
13.09
-7.11
0.04
4
48.91
-5.41
0.01
11
17.45
-5.96
0.01
4
45.87
-0.3
0.01
14
7.01
-3.21
0.04
6
56.10
-12.13
0.04
2
0.00
0
113.66
-17.94

4
19
-3.96
-2.68
11
-24.95
22.74
27
-1.33
-1.58
21
19.90
-11.11
17
-7.82
-5.65
28
2.81
17.87
20
12.61
16.95
0.04
3
41.09
-19.01
0.01
13
4.24
-5.58
0.01
2
45.86
-6.12
0.04
5
3.19
-4.51
0.02
4
48.73
-1.99
0.04
3
0.00
-4.51

5
17
-4.45
-17.34
15
-24.99
1.42
17
-6.56
4.55
22
15.10
1.66
14
-10.68
10.61
7
-1.49
72.57
23
0.76
-1.23
0.03
4
38.28
-4.29
0.03
2
1.19
3.16
0.03
3
41.09
-8.83
0.04
6
3.19
-9.66
0.04
5
41.09
-8.83
0.04
4
0
3.16

Джерело: розрахунки авторів.
Т а б л и ц я 3. Вибір оптимальних параметрів для методів ТА (HANGSENG)
1
Перетинціни
з SMA

Перетинціни
з EMA

Перетинціни
з LWMA

2

3

4

5

n

2

11

5

29

4

% (2010-2018)
% (2018-2020)

94.09
-0.12

60.46
-5.7

32.56
49.27

23.53
-9.55

21.50
52.83

n

2

24

25

26

17

% (2010-2018)
% (2018-2020)

46.89
27.27

40.92
-6.69

39.43
-10.11

39.38
-11.41

36.51
8.38

n

2

3

4

6

24

% (2010-2018)
% (2018-2020)

94.09
-0.12

75.22
3.7

52.22
42.11

42.10
36.69

38.80
3.28
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Закінчення табл. 3

Aroon

CCI

SO

CMO

MAE (SMA, LL)

MAE (SMA, UL)

MAE (EMA, LL)

MAE (EMA, UL)

MAE (LWMA, LL)

MAE (LWMA, UL)

Buy and hold

n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
lower
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
upper
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
lower
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
upper
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
lower
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
upper
n
% (2010-2018)
% (2018-2020)
% (2010-2018)
% (2018-2020)

1
2
94.09
-0.12
2
56.50
37.99
23
106.32
5.92
29
79.54
-30.28
0.03
14
90.27
-4.03
0.01
14
45.44
4.16
0.01
8
118.36
28.72
0.01
13
45.45
4.2
0.01
11
88.01
62.39
0.02
6
5.42
10.84

2
10
61.69
-17.09
10
55.90
0.58
14
87.49
-9.87
9
71.25
-12.92
0.01
9
83.13
53.19
0.01
13
39.08
7.66
0.01
9
77.44
18.95
0.01
12
44.28
14.18
0.01
12
74.95
37.9
0.01
14
3.13
9.56

3
3
30.23
16.76
3
44.00
24.1
24
82.05
7.09
16
56.17
-13.23
0.02
11
74.90
-4.66
0.01
12
6.88
21.3
0.01
7
71.91
28.16
0.01
14
22.01
9.3
0.01
13
61.06
31.63
0.01
2
3.07
2.14
37.1
-20.87

4
9
12.64
5.53
9
37.85
5.39
21
80.49
18.5
26
46.79
-19.06
0.03
13
67.06
-5.05
0.02
3
0.58
0.26
0.02
14
69.22
8.4
0.01
11
20.13
27.22
0.03
14
46.39
-24.82
0.04
6
1.22
-2.08

5
6
7.03
-5.02
29
37.20
-11.4
22
76.58
5.26
8
43.41
7.83
0.02
9
66.20
1.9
0.03
2
0.00
0
0.02
8
63.16
-15.76
0.01
10
6.59
23.48
0.02
12
41.44
-4.62
0.02
7
0.62
6.88

Джерело: розрахунки авторів.

Втім, не всі підібрані параметри для методів ТА
можна вважати оптимальними з практичної точки зору.
Є дві можливі причини: стратегія була збитковою для
всіх розглянутих n, а тому не має практичної значимості;
за вибору достатньо високого відсотка для верхньої/нижньої межі для MAE можлива ситуація, за якої не
буде здійснено жодної угоди; якщо ті стратегії, за яких
угоди здійснюються (напр., з коротшим періодом для
плинного середнього або з меншим відсотком), збиткові,
то буде обрано як найкращі саме ті параметри, за яких
не буде здійснено жодної угоди і прибутковість буде нульовою. Очевидно, що використання таких методів не
має сенсу на практиці.
Підібрано оптимальні ARIMA-моделі для кожного індексу: SP500 – ARIMA(4, 1, 4), EURONEXT – ARIMA(1, 1,
0), SENSEX – ARIMA(2, 1, 3), SSE – ARIMA(3, 1, 2),
KOSPI – ARIMA(0, 1, 0), HANGSENG – ARIMA(0, 1, 0),

NIKKEI – ARIMA(0, 1, 0). Отже, для 3 із 7 індексів (KOSPI,
HANGSENG, NIKKEI) оптимальною моделлю виявилася
модель "білого шуму". У такому випадку прогноз буде
дорівнювати нулю (для ряду різниць; для початкового
ряду прогноз буде дорівнювати останньому значенню
ряду незалежно від горизонту прогнозування), а тому ця
модель не має практичного значення. Такий результат
доволі поширений при аналізі часових рядів цін акцій і
трактується як "справедливість гри на біржі, тобто як повна непередбачуваність зміни дохідності акцій" [28, 29].
Результати тестування стратегії, яка базується на агрегуванні сигналів, наведено в табл. 4. Для 3 із 7 індексів
використання стратегії, яка базується на агрегуванні сигналів, дозволило б отримати прибуток, причому для 5 із
7 індексів результати були вищими за середньоринкові,
і лише у двох випадках було отримано значення менші
за середньоринкові (для NIKKEI та SENSEX).

Т а б л и ц я 4. Результати тестування (агреговані сигнали;
дані з 2018-01-01 по 2020-05-01; вказано прибутковість у %)
Індекс
SP500
SSE
EURONEXT
HANGSENG
KOSPI
NIKKEI
SENSEX
Джерело: розрахунки авторів.

Buy-and-hold
7.92
-10.20
-9.34
-17.41
-19.58
-8.83
-1.28

Методи ТА + ARIMA
60.22
55.74
54.90
-10.51
-15.56
-36.40
-28.19
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Дискусія та висновки. Найгірші результати методи
ТА продемонстрували на європейському на американському фондових ринках, що й очікувано, оскільки ці
ринки найбільш близькі до ефективних серед розглянутих семи ринків. Варто зазначити гарні результати
методів ТА на ринках країн, що розвиваються, зокрема
китайському та індійському. Виявилося, що якщо індикатори демонструють високі показники для одного
ринку, то це не є свідченням того, що ті ж індикатори
покажуть аналогічні результати на інших ринках. Проте
здебільшого навіть без урахування транзакційних витрат методи ТА не можуть демонструвати результати,
які були б стабільно вищими за середньоринкові;
більше того, у деяких випадках їхнє використання взагалі призводить до значних збитків. Окрім того, низькою
є стійкість методів: прибутковість стратегій сильно коливається залежно від зміни умов на ринку.
Найбільш неочікуваними при агрегуванні сигналів є
покращення результатів методів ТА на американському
та європейському ринках (а також слабкі результати на
індійському фондовому ринку). Як бачимо, у кризових
умовах методи ТА надзвичайно нестійкі (хоча і дозволяють у більшості випадків переграти ринок).
Порівняння обраних методів показує, що за 2018–
2020 рр. прибутковість методів ТА порівняно з "buy-andhold" значно покращилася порівняно з 2010–2018 рр.
Наприклад, для періоду 2010–2018 рр. MAE (SMA, LL) та
MAE (LWMA, LL) дозволили б отримати прибутки, що перевищують результати "buy-and-hold", для 4 із 7 індексів,
SMA, EMA, LWMA, Aroon, SO, MAE (EMA, LL) – для 3 із
7 індексів, CCI, CMO, MAE (SMA, UL), MAE (EMA, UL) –
для 2 із 7 індексів, MAE (LWMA, UL) – для 1 із 7 індексів.
Натомість для періоду 2018–2020 рр. SMA, EMA, LWMA,
Aroon, CCI, SO, CMO дозволили б отримати прибутки,
що перевищують результати "buy-and-hold", для кожного
з 7 індексів, MAE (SMA, LL), MAE (SMA, UL), MAE (EMA,
LL), MAE (EMA, UL), MAE (LWMA, LL), MAE (LWMA, UL)
– для 6 із 7 індексів.
Оскільки при виборі оптимальних параметрів максимально можлива кількість періодів (параметр n) дорівнювала 30, то можна протестувати методи для більших
значень n (довгострокових плинних середніх) і перевірити, чи покращаться результати. У майбутньому також можна збільшити кількість індексів та додати стратегії: методи подвійного та потрійного перетину, інші
види середніх (напр., адаптивне плинне середнє Кауфмана), MACD, балансовий обсяг, CHO (Chaikin
Oscillator), MD (McGinley Dynamic) і т. д. Цікаво також
було б розглянути інші способи агрегування сигналів та
прогнозування за допомогою нейронних мереж.
Отже, тестування окремих методів ТА на даних за
2010–2018 рр. дозволило отримати кращі результати, ніж
середньоринкові, для фондових індексів Китаю, Індії та
Гонконгу; натомість прибутковість методів ТА на американському та європейському фондових ринках низька. Втім,
прибутковість методів ТА зросла останнім часом (це
можна пояснити надзвичайно різкою зміною умов на
світових ринках через коронавірусну кризу). Використання
стратегій, що базуються на агрегуванні сигналів окремих
методів ТА та ARIMA-моделей, дозволило б отримати в
період з 2018 по 2020 рр. вищі за середньоринкові прибутки для американського, європейського, китайського,
гонконгського та корейського фондових індексів.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
Проанализирована доходность методов технического анализа для 7 фондовых индексов за последние 10 лет. Согласно полученным
результатам доходность технического анализа возросла в последнее время из-за изменения условий на рынке, зато для 2010–2018 гг.
эффективность методов технического анализа была значительно ниже. Рассмотрены вопросы агрегирования сигналов технического
анализа и сигналов ARIMA-моделей. Полученные результаты могут быть использованы для разработки торговых стратегий.
Ключевые слова: фондовые индексы, технический анализ, ARIMA-модели.
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ANALYZING PERFORMANCE OF TECHNICAL ANALYSIS ON STOCK MARKETS
The article analyzes the profitability of technical analysis methods for the seven stock indices during the last ten years. According to the
analysis, the profitability of technical analysis has increased recently due to changes in market conditions. However, the efficiency of technical
analysis methods was much lower during 2010-2018. The analysis showed that technical analysis methods demonstrated best results on the
Chinese, Indian, and Hong Kong stock indices, the worst – on the American, European, and Japanese stock indices. However, the stability of
these methods is quite low: their profitability varies greatly with the change of the sample. The issue of aggregation of technical analysis signals
and ARIMA-model signals is also considered in this paper. The optimal parameters for the technical analysis methods were selected by testing
on historical data; optimal ARIMA models were selected for each index. For 3 out of 7 indices the optimal model is WN (white noise). Most
technical analysis methods showed poor results on the American (S&P 500) and European (Euronext 100) stock indices (except for the last two
years). The results can be used to develop trading strategies.
Keywords: stock indices, technical analysis, ARIMA models.
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ДИНАМІКА ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕКСТІВ ПУБЛІКАЦІЙ
ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТОРІВ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ TWITTER
Досліджено вплив асиметричності інформації в Інтернеті та ЗМІ на ситуацію у венчурній галузі і на ринок загалом
від посилення кризи через COVID-19. Використано інструмент сентимент-аналізу і підтверджено гіпотезу про зміни
динаміки емоційного забарвлення публікацій інвесторів під впливом непередбачуваних подій у довгостроковій перспективі. Завдяки відкугам представників галузі отримано унікальну можливість оцінити співвідношення цих подій із суспільними настроями. Одним із найпопулярніших згадувань за період січень–травень 2020 р. стала тема коронавірусу,
а такі важливі за звичайних умов теми, як команда, люди, ринок, технології були посунуті на задні позиції у той час, як
основна кількість існуючих моделей визначає ці теми у своєму аналізі як основоположні. Динаміка зміни настрою збігалась з найбільш негативними та позитивними новинами періоду початку коронакризи. Зазначено, що після деяких коливань ситуація поверталася до попереднього стану через дуже короткий час, проте деякі події, такі як 13 березня,
коли центром спалаху стала Європа, безповоротно знизили тренд до більш негативного рівня. Залежно від країни
походження інвестора вдалося не лише виділити групи, які відреагували більш позитивно або негативно, а й встановити, у яких з них розподіл є більш пологим або різким. Декілька країн мали два піки, що вказує на яскраво виражену
розшарованість у їхній венчурній екосистемі. Порівняння розподілу емоційної забарвленості за країною проживання інвестора та країною розташування його місця роботи (фонду) дозволило нам зробити висновки про те, що на емоції
індивіда набагато більше впливає саме географія його головного офісу, а не особисте розташування. Аналіз галузей
найбільшого інтересу інвесторів показав сталу картину, з якої вибилася в позитивний бік, лише галузь роздрібної торгівлі. Аналіз у розрізі стадій інвестицій показав, що посівні та ранні інвестори схильні до більш негативного забарвлення, а це свідчить про неготовність людей до ситуації та занепокоєння. Побудовано систему, що не потребує дні
або тижні на вивчення контенту, а може давати результати в режимі реального часу. Залежно від досліджених розділів
даних інвестори та засновники стартапів зможуть правильно коригувати свої довгострокові стратегії розвитку.
Ключові слова: венчурний капітал, сентимент-аналіз, стартапи.

Вступ. Венчурна індустрія – одна з найбільш ризикованих галузей економіки. Головною причиною цього є
асиметричність і неповнота публічно доступної інформації. Люди різняться у своїй суб'єктивній оцінці щодо ймовірності успіху нових інноваційних підприємств, стартапів, адже мають заповнювати існуючі пробіли у даних
завдяки інтуїції. Такий підхід до бачення ринку є структурною проблемою, адже на нього відбувається постійний
зовнішній інформаційний вплив, а інформація за своєю
суттю має властивість деформуватися залежно від емоційного забарвлення каналу її передачі.
У січні 2020 р. світ стикнувся з найбільшим потрясінням останніх років – пандемією коронавірусної інфекції
COVID-19. Інформаційний простір без упину наповнюється новинами, інтерв'ю, публікаціями та статтями щодо
того, яких змін зазнає економіка і яким буде майбутнє капіталоємкого ринку стартапів. Інколи випадково, а інколи

навіть навмисне, така інформація набуває хибного або
маніпулятивного сенсу та призводить до недалекоглядних рішень підприємців, що особливо небезпечно на порозі економічної кризи, що насувається останніми роками.
Для представників галузі важливо точно визначати
суб'єктивний образ об'єкта. Для автоматизованого розв'язання цього завдання використовується один із
напрямків комп'ютерної лінгвістики – сентимент-аналіз
або аналіз тональності текстів. Завданням дослідження
є перевірка гіпотези про наявність описаного впливу на
публікації венчурних інвесторів у соціальній мережі
Twitter, а також виявлення динаміки та основних трендів
у розрізах географії, галузі, інвестиційного етапу та середнього розміру інвестицій.
Огляд літератури. Сентимент-аналіз привертає все
більше уваги з боку багатьох дослідницьких центрів. Успішне використання соціальних медіа в американській
© Удоденко О., Довгополий Д., Іваненко В., 2020
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президентській кампанії Барака Обами встановило
Twitter, Facebook, MySpace та інші соціальні медіа як невід'ємну частину інструментарію політичної кампанії. Деякі аналітики значною мірою пов'язують перемогу Обами
з його стратегією в Інтернеті [1].
Індекси почуттів часто використовуються для прогнозування розвитку ринку. Однак існують лише декілька
показників для ринків венчурного капіталу, здебільшого
спеціалізованих у певних регіонах чи типах інвесторів.
"Індекс настрою європейського ринку венчурного капіталу" ("European VC market sentiment index") призначений для підтримки всіх галузевих установ шляхом надання розуміння сучасного стану та майбутнього розвитку загальної картини. Незважаючи на те, що загальний
стан досліджуваного вченими ринку дуже позитивний, інвестори здебільшого переоцінюють власний стан справ
і сприймають свій бізнес у більш позитивному ключі, ніж
ринковий стан [2]. Такий перекіс спричинений тим, що
дослідження відбувалося шляхом анкетування, а отже,
респонденти могли ненавмисно скоригувати свої відповіді в бік власних бажань, а не об'єктивної реальності.
Соціальні медіа відіграють центральну роль у сучасному суспільстві та економіці. У той же час література
замовчує про взаємозв'язок між соціальними медіа та
ринками приватних капіталів, де відчувається особлива
нестача інформації як первинної, так і вторинної. У
2019 р. вчені проаналізували цю залежність у контексті
стартапів, що підтримуються венчурним капіталом. Вони
виявили позитивну залежність між сентиментами у
Twitter щодо згадування найпопулярніших технологій,
якими користуються стартапи, та оцінкою цих стартапів. Окрім того, вони знайшли підтвердження того,
що ці більш високі оцінки стають невиправдано високими в довгостроковій перспективі [3]. Це свідчить про
те, що навіть для спеціалізованих венчурних капіталістів не існує імунітету від соціальної популяризації надмірно розкручених технологій.
Дослідження також показують, що взаємодія в соціальних медіа може виявити надзвичайно обґрунтовані
прогнози щодо майбутніх подій. Вчені довели, що ступінь соціальної оцінки на основі вмісту Twitter можна використати для точного прогнозування виживання нових
підприємств. Результати свідчать про те, що в 76 % випадків існує можливість правильно розмежовувати невдалі стартапи від тих, що вижили [4].
Отже, Twitter активно використовується вченими як
джерело інформації щодо ринку венчурного капіталу.
Сентимент-аналіз дозволяє правильно фільтрувати
цю інформацію та поступово уникати невизначеності
в досліджуваній галузі. Водночас усі наявні моделі
сконцентровані на історичних даних, які при появі непередбачуваних подій, таких як пандемія та економічна криза, не можуть надати точної оцінки її наслідків.
Науковий розрив, який наше дослідження покликано
подолати, це виявлення нових трендів народжених головним економічним потрясіннями останнього десятиліття, які дадуть змогу виконати перегляд всіх існуючих довгострокових стратегій.
Виклад змісту дослідження. Підприємницька діяльність має відчутний вплив на економічне зростання країни чи певного регіону, особливо у високорозвинених
країнах, оскільки вона має значний позитивний вплив на
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зростання ВВП [5]. Однак можливість створити компанію
обмежена доступом засновника до фінансових ресурсів.
Аналіз почуттів дозволяє оцінити настрої ринку, що допоможе отримати потенційні спрямовані сигнали про те,
куди може рухатися актив або ринок, який оцінюється.
Ринки можна розглядати як мережу з індивідів, які реагують на новини. У кожного учасника ринку є думки та
погляди щодо певного об'єкта, які відображатимуться на
його позиції щодо нього. Разом ці позиції формують загальні настрої на ринку з урахуванням наявної інформації. Шляхом використання машинного навчання очікується, що дані настрою відіграватимуть дедалі більшу
роль в інвестиційній галузі, і саме тому ця стаття висвітлює їхні головні особливості.
У мікроблогах, таких як Twitter, користувачі публікують реальні реакції та думки про будь-які події. Публічна хронологія, що виражається у публікаціях або твітах усіх користувачів у всьому світі, – це широкий інформаційний потік у реальному часі, що становить понад
мільйон повідомлень на годину. Події та новини часто
майже миттєво супроводжуються сплеском твітів, надаючи унікальну можливість оцінити співвідношення
між цими подіями та вираженими суспільними настроями. Окрім того, аналіз настроїв може допомогти вивчити, як ці настрої впливають на громадську думку в
зворотному порядку. У той час як традиційний аналіз
контенту займає кілька днів або тижнів система, продемонстрована в дослідженні, пропонує новий і своєчасний погляд на динаміку процесу.
Методологія дослідження. У ході дослідження ми
проаналізували 9500 Twitter-акаунтів ключових співробітників у 5500 венчурних фондах. У наш фокус потрапило
277,000 публікацій за період перших двох кварталів
2020 р. Для навчання аналізатора тексти твітів було очищено від непотрібної інформації (смайлів, гіперпосилань
та знаків пунктуації), які можуть ускладнювати процес
навчання аналізатора, проте, були додані такі етапи попередньої обробки даних:
• видалення стоп слів;
• видалення пунктуації;
• стемінг;
• приведення тексту до нижнього регістра.
Навчальною вибіркою було обрано публічний
датасет "Sentiment140 dataset with 1.6 million tweets" [6].
Токенізацію було виконано за допомогою бібліотеки
Keras (Tokenizer). Для створення словника ембендингів
було використано GloVe Embedding from Stanford AI [7].
Архітектуру рекурентної нейронної мережі зображено на
рис. 1, вона складається із:
1) шару ембендингів (Embedding), який створює вектор ембендингів для кожної послідовності;
2) одновимірного згорткового шару для зменшення
розмірності даних;
3) рекурентної нейронної мережі довгої короткочасної пам'яті (LSTM), яка дозволяє опрацьовувати контекстне значення, а не лише сусідні слова;
4) повнозв'язних шарів (Dense) із функцією активації
ReLU (Dense);
5) вихідного шару із сигмоїдною функцією активації
(Sigmoid).
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Рис. 1. Архітектура рекурентної нейронної мережі
Джерело: створено автором.

Основні результати. Хмара тегів, зображена на
рис. 2, демонструє найбільш вживані слова в досліджуваному масиві даних. Таким чином, одним із найпопулярніших згадувань за період січня–травня 2020 р. стала
тема коронавірусу. Пандемія в будь-кому разі наклала
відбиток на вміст публікацій і, як наслідок, їхнє емоційне

забарвлення. Проте така висока частота згадувань ще
раз підтвердила актуальність нашого дослідження. Такі
важливі за звичайних умов теми, як команда, люди, ринок, технології [8] були посунуті на задні позиції, у той
час, як основна кількість існуючих моделей визначає ці
теми у своєму аналізі як основоположні.

Рис. 2. Частотна характеристика слів у вхідних даних
Джерело: створено автором.

Проведений нами аналіз оцінив кожну з публікацій
на предмет емоційності за шкалою від –1 до 1, де –1
– це максимально негативно забарвлений текст, а 1 –

максимально позитивний. Розподіл частоти цих значень зображено на рис. 3.
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Рис. 3. Графік розподілу кількості твітів з різним рівнем емоційної забарвленості за 1-2 квартали 2020 р.
Джерело: створено автором.

Sentiment polarity

Із графіка видно, що розподіл нормальний, а отже,
кожний твіт є незалежною випадковою величиною, кожна з яких у загальному результаті відіграє мізерну роль.
Розподіл негативно скошений з довгим лівим хвостом.
Інтерпретацією цієї ситуації є наявність великої кількості
сарказму та жартів, які нейронна мережа сприймає за
позитивну реакцію. Також відбиток наклав той факт, що
у досліджуваному часовому проміжку відбувається багато міжнародних і локальних свят (Новий Рік, День Святого Валентина тощо).
Досить показова динаміка середнього значення забарвленості твітів кожного дня (рис. 4). Найбільш крутим
спаданням позначилися дні після 22 січня 2020 р., коли
китайське місто Ухань було зачинене на карантин [9]. На-

ступне спадання відбулося після 30 січня, коли ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення [10]. Якщо всі описані вище кейси досить швидко
втрачали свій негативний слід, то після 13 березня, коли
центром спалаху стала Європа [11], тренду вже не вдалося відновитися до допандемічного рівня. Цікаво також
проаналізувати, які події викликали підвищення позитивного забарвлення публікацій, наприклад 24 квітня, коли
директор ВООЗ зробив заяву про те, що спалахи захворювання у Західній Європі стають стабільними або зменшуються [12]. Проте в цьому напрямку простежується й
очевидний вплив таких подій, не пов'язаних із пандемією,
як сплеск позитивних твітів на 1 квітня.
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Рис. 4. Динаміка щоденних коливань середньої емоційної забарвленості твітів за 1-2 квартали 2020 р.
Джерело: створено автором.

Із рис. 5, на якому зображено розподіл сентиментів
для 10 країн, що зустрічаються найчастіше серед місцезнаходжень інвесторів, можна зробити висновок про те,
що хоча для їхньої більшості (США в межах Кремнієвої
Долини, США поза Кремнієвою Долиною, Великобританія, Індія, Канада, Німеччина, Сінгапур, Франція, Австралія, Швейцарія) існує спільний тренд, частоти піків емоційної забарвленості мають розкид від 0.75 до 0.9. Серед
країн із подібним розподілом найнижчий пік, а відповідно
більш плавний розподіл, має Велика Британія, найвищий – Австралія. Найбільш скошений графік, а відповідно найпозитивнішу середню забарвленість, має Індія.

Найбільш негативний рівень мають твіти вихідців із Кремнієвої Долини, яка являє собою частину території Сполучених Штатів Америки. Поділ США на "Долину" та "не
Долину" зумовлений тим, що Кремнієва Долина вважається світовим центром венчурного капіталу та має настільки розвинену інфраструктуру цієї галузі, що володіє
власними трендами [13]. Цей підхід підтверджується результатами дослідження, адже США поза Кремнієвою
Долиною навпаки, має одне з найпозитивніших емоційних забарвлень і на 9 % вищий пік.
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Tweet Sentiments distribution (Country of Person Location)
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Рис. 5. Графік розподілу кількості твітів з різним рівнем емоційної забарвленості
у розрізі країн проживання авторів публікацій за 1-2 квартали 2020 р.
Джерело: створено автором.

Серед країн, які вибиваються із загальної картини,
необхідно виділити Швейцарію, яка за показником емоційної забарвленості наближається до 0. Також Сінгапур
і Канада демонструють нормальний розподіл, який має
2 піки. Набагато більшу уніфікованість результатів має
розріз твітів за країнами локації місця роботи інвесторів,
який зображено на рис. 6. Таке порівняння показує, що
на емоції індивіда набагато більше впливає саме географія його головного офісу, а не особисте розташування.

Отже, емоційна реакція на інформацію з найближчого
соціуму не така висока, як на інформацію, що надходить з професійних каналів комунікації. Найвищий і
найнижчий піки мають відповідно Австралія (як і у випадку з розподілом у розрізі країн місцезнаходження)
та Іспанія. Найпозитивніші емоції спостерігаємо у публікаціях із Канади, а найбільш негативні – зі Швейцарії,
яка в попередньому графіку мала подібну тенденцію,
проте з екстремальним відривом.

Tweet Sentiments distribution (Country of Fund)
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Рис. 6. Графік розподілу кількості твітів з різним рівнем емоційної забарвленості в розрізі країн,
де розташоване місце роботи (фонд) авторів публікацій за 1-2 квартали 2020 р.
Джерело: створено автором.
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Дослідження показало, що незалежно від головної
сфери інвестицій емоційна забарвленість публікацій
людей майже збігається. Відмінну поведінку, яку видно
на рис. 7, мають лише інвестори в галузі електронної
роздрібної торгівлі. Пік помітно вищий за інші галузі, що
означає менш плавний розподіл емоцій у цій категорії.
Це явище пояснюється тим, що саме ця галузь зазнала
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найбільшого піднесення за часів пандемії через обмеження пересувань людей і зменшення частки офлайнторгівлі. Такий стан речей, на нашу думку, не стане
довгостроковим трендом. Проте подібні аналізи під час
кризових ситуацій можуть допомогти віднайти неочевидні перспективні галузі.

Tweet Sentiments distribution (TOP-10 INDUSTRY FOCUS)

1.0

frequency

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

polarity

Рис. 7. Графік розподілу кількості твітів з різним рівнем емоційної забарвленості у розрізі
типових для інвесторів-авторів публікацій галузей інвестицій за 1-2 квартали 2020 р.
Джерело: створено автором.

Як видно з рис. 8, незалежно від переважаючого
фокусу щодо стадії інвестицій автори публікацій мають
однаковий тренд у розподілі сентиментів. Проте посівні
та ранні інвестори схильні до більш негативного забарвлення, що свідчить про те, що люди виявилися менш

готовими до ситуації та більш занепокоєними. Інвестори пізньої стадії мають значно вищий пік. Таким чином, прогнозована сила соціальних суджень як спільно
побудованої системи набагато вища для підприємств
пізніх етапів, які вже накопичили певну аудиторію чи
базу підписників у Twitter.

Tweet Sentiments Distribution (Country of Fund)
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Рис. 8. Графік розподілу кількості твітів з різним рівнем емоційної забарвленості у розрізі
типових для інвесторів-авторів публікацій стадій інвестицій за 1-2 квартали 2020 р.
Джерело: створено автором.
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Аналізуючи розподіл емоцій у публікаціях осіб у розрізі стандартних для них розмірів інвестицій, який зображено на рис. 9, можна зробити висновок про відсутність
загальних трендів та індивідуальну поведінку кожного з
досліджуваних сегментів, більшість з яких не відповідає
вимогам нормального розподілу. Більшої турбулентно-
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сті зазнали інвестори, які оперують найменшими розмірами чеків: найбільш негативними є публікації інвесторів, які вкладають найменший із представлених діапазонів, до 50 тис. дол. США, і найбільший пік, що помітно
вибивається з загальної картини, у наступного сегмента
– від 50 до 100 тис. дол. США.

Tweet Sentiments distribution (average round (ranges))
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Рис. 9. Графік розподілу кількості твітів з різним рівнем емоційної забарвленості в розрізі
типових для інвесторів-авторів публікацій середніх розмірів інвестицій за 1-2 квартали 2020 р.
Джерело: створено автором.

Додатково було проаналізовано ще 550 тисяч публікацій із соціальної мережі Twitter за аналогічні періоди
2019 та 2008 років. Результати порівняння розподілів
представлено на рис. 10. Для того, щоб підтвердити
вплив COVID-19 на емоційний стан галузі, до аналізу
було долучено аналогічний період 2019 року, коли ситуація у світі була стабільною. Як видно, хоча графіки 2019
та 2020 років мають подібні тренди, публікації за 2020 р.
мають у середньому на 11 % негативніше забарвлення.

Також важливим моментом є поява в аналізі аналогічного періоду 2008 р., після якого світ зустрівся з найбільш масштабною економічною кризою всіх часів. На
рис. 10 видно абсолютний збіг розподілу сентиментів
для 2008 та 2019 років, що може слугувати додатковим
сигналом про те, що зараз ми стоїмо на порозі нового
потрясіння, яке в довгостроковому плані є набагато небезпечнішим за пандемійну ситуацію.

Tweet Sentiments distribution (Country of Fund)
1.0

frequency

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-1.0

-0.5

0.0

0.5

polarity

Рис. 10. Графік розподілу кількості твітів з різним рівнем емоційної забарвленості
за 1-2 квартали 2008, 2019 та 2020 років
Джерело: створено автором.
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Більш показову різницю між сентиментами 2019 та
2020 років демонструє порівняння цих показників у динаміці, зображене на рис. 11. Лінія тренду 2019 року горизонтальна, усі коливання мають лише тижневу циклічність. При такому порівнянні динаміка 2020 року показує нам, що під час кризового явища, по-перше, окремі
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новини спричинюють більш різкі відхилення від минулого дня. По-друге, після цих коливань загальна ситуація не вирівнюється в найближчі дні, а потребує більшого часового інтервалу для зростання, яке навіть у
довгостроковому плані не обов'язково зможе досягти
свого рівня до цього відхилення.
2019

2020

Sentimental polarity

0.8

0.6

0.4

0.2
01-01

01-22

02-01

02-22

03-01

03-22

04-01

04-22

05-01

05-22

Date

Рис. 11. Динаміка щоденних коливань середньої емоційної забарвленості твітів
за 1-2 квартали 2019 та 2020 років
Джерело: створено автором.

Висновки. Галузь венчурного капіталу характеризується асиметричністю та неповнотою інформації, яка набуває деформацій залежно від емоційного забарвлення
каналу її передачі. Особливих коливань завдають кризи
та потрясіння, останнім з яких є пандемія COVID-19. До
теми проявляється значний інтерес наукової спільноти,
проте всі наявні моделі сконцентровані на вузьких сферах застосування і з появою непередбачуваних подій
припиняють надавати надійні результати.
Наше дослідження підтвердило гіпотезу щодо змін у
динаміці емоційного забарвлення публікацій інвесторів
під впливом важкопрогнозованих подій у довгостроковій
перспективі. Ми показали, що тема коронавірусу у венчурній галузі набула більшого поширення, ніж найпопулярніші у звичайний час теми: команда, люди, ринок, технології. Динаміка коливань емоційного забарвлення
майже збігалася з головними інформаційними приводами, при чому, хоча у більшості випадків після коливання тренд повертався на свій минулий рівень, деякі
події, такі як спалах епідемії в Європі, залишили незгладимий слід. Аналізуючи розподіл кількості твітів з різним
рівнем емоційної забарвленості в розрізі країн проживання авторів публікацій, ми дійшли висновку, що у них
є спільний тренд, проте різниться сила впливу (найпозитивнішу середню забарвленість має Індія, найнегативнішу – Кремнієва Долина) та його характер (у Великобританії найбільш плавний, у Австралії найбільш різкий).
Окремо було виділено Сінгапур та Канаду, розподіл яких
має 2 піки, а отже, можна казати про розшарованість і
полярність у їхніх венчурних екосистемах. Порівняння
розподілу емоційної забарвленості за країною проживання інвестора та країною розташування його місця роботи (фонду) дозволило нам зробити висновки про те,
що на емоції індивіда набагато більше впливає саме географія його головного офісу, а не особисте розташування. Аналіз галузей найбільшого інтересу інвесторів
показав сталу картинку, з якої вибилася в позитивний бік
лише галузь роздрібної торгівлі. Аналіз у розрізі стадій

інвестицій показав, що посівні та ранні інвестори схильні
до більш негативного забарвлення, що свідчить про те,
що люди виявилися менш готовими до ситуації і виражають більше занепокоєння нею. Більшої турбулентності
зазнали інвестори, які оперують найменшими розмірами
інвестицій: найбільш негативними є публікації інвесторів, які вкладають найменший з представлених діапазонів – до 50 тис. дол. США. Окрім цього було знайдено
паралель із 2008 роком, що є ще одним сигналом наближення нової економічної кризи.
Результати дослідження мають високе суспільне
значення, адже вони виявили проблему відсутності стійкості галузі до емоційних потрясінь та вірусного поширення настроїв серед учасників екосистеми. Залежно від
досліджуваних розрізів даних інвестори та засновники
стартапів отримали змогу правильно коригувати свої
довгострокові стратегії розвитку.
Дискусія. Відповідно до викладеного матеріалу передбачено два основні напрями для подальшого дослідження теми. Розподіл сентиментів для інвесторів негативно скошений з довгим лівим хвостом, тобто їхні дописи більш позитивні, ніж негативні. Інтерпретацією цієї
ситуації є наявність великої кількості сарказму та жартів,
які нейронна мережа сприймає за позитивну реакцію
[14]. Для більш точного розуміння картини нам необхідно
доопрацювати інструментарій аналізу таким чином, щоб
він міг вважати сарказм негативною реакцією. Також необхідно з'ясувати, чим зумовлена яскрава поляризація
настроїв [15] інвесторів у деяких країнах, що також відобразиться на стартапах, які намагатимуться залучити інвестиції на їхніх територіях.
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ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАШЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПУБЛИКАЦИЙ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TWITTER
Венчурная отрасль рискованная, полная сюрпризов и требует внимания. Ситуация ухудшается тем, что рынок страдает от асимметричности информации. Из-за COVID-19, который возник в начале 2020 года, Интернет и СМИ перегружены материалами, которые
могут повлиять на стартапы определенных или всех отраслей и усугубить кризис. В ходе исследования мы использовали инструмент
сентимент-анализа и подтвердили гипотезу об изменениях динамики эмоциональной окрашенности публикаций инвесторов под влиянием трудно предсказуемых событий в долгосрочной перспективе. Реальные мнения представителей отрасли предоставили уникальную возможность оценить соотношение этих событий с выраженными общественными настроениями. Одним из самых популярных
упоминаний за период январь-май 2020 г. стала тема коронавируса, а такие важные в обычных условиях темы, как команда, люди, рынок,
технологии были отодвинуты на задний план, тогда как основное количество существующих моделей определяет эти темы в своем
анализе как основополагающие. Динамика изменения настроения четко совпала с наиболее весомыми негативными и позитивными
новостями периода начала коронакризиса. Важно отметить, что после большинства колебаний ситуация возвращалась к предыдущему состоянию спустя очень короткое время, однако некоторые события, такие как 13 марта, когда центром вспышки стала Европа,
безвозвратно снизили тренд до более негативного уровня. В зависимости от страны происхождения инвестора удалось не только
выделить группы, которые отреагировали более позитивно или отрицательно, но и установить, в каких из них распределение является более пологим или резким. Более того, несколько стран отличились двумя пиками, что говорит о ярко выраженной расслоенности в их венчурной экосистеме. Сравнение распределения эмоциональной окрашенности по стране проживания инвестора и стране
расположения его места работы (фонда) позволило нам сделать выводы о том, что на эмоции индивида гораздо большее влияние
представляет именно география его главного офиса, а не личное расположение. Анализ отраслей наибольшего интереса инвесторов
показал устойчивую картинку, из которой выбилась, в положительную сторону, лишь отрасль розничной торговли. Анализ в разрезе
стадий инвестиций показал, что посевные и ранние инвесторы подвержены более негативной окрашенности, что свидетельствует
о том, что люди оказались менее готовыми к ситуации и выражают большее беспокойство. Построенная система не требует дни/недели на изучение контента, а может давать результаты в режиме реального времени. В зависимости от исследованных разделов
данных, инвесторы и основатели стартапов смогут правильно корректировать свои долгосрочные стратегии развития.
Ключевые слова: венчурный капитал, сентимент-анализ, стартапы.
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DYNAMICS OF EMOTIONAL COLORING OF TEXTS OF VENTURE INVESTOR PUBLICATIONS
IN THE "TWITTER" SOCIAL NETWORK
Venture industry itself is risky, full of surprises and requires attention. Information is a new air, but it can be used in different ways, and sometimes
might be harmful for the market. COVID-19 is a perfect example that happened only half a year ago: internet and media were overdosed with materials
predicting the future of all VC industry and startups market. Eventually, all this data could influence a company with premature decisions and intensify
the crisis. That's why it is crucially important to define and understand the media landscape. For this purpose, one of the methods of automatized
linguistics is being used – sentiment-analysis. During the study, we confirmed the hypothesis of changes in the dynamics of emotional coloring of
investors' publications under the influence of difficult-to-predict events in the long run. The main trends in terms of geography, investment industries,
investment stage and average investment were described. In addition, a parallel with 2008 was found, which is another signal of the approaching new
economic crisis. The results of the study are of high public importance, as they revealed the problem of the lack of resilience of the industry to
emotional shocks and viral spread among participants in the ecosystem. Depending on the studied data sections, investors and founders of startups
are able to properly adjust their long-term development strategies.
Keywords: venture capital; sentiment analysis; startups.
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EVALUATION OF GOVERNANCE SUSTAINABILITY OF BULGARIAN AGRICULTURE
A need to include "the fourth" Governance pillar in the concept for understanding and the assessment system of (overall and)
agrarian sustainability is increasingly justified in academic literature and finds place in the frameworks of government, international,
private, etc. organizations In Bulgaria, like in many other countries, practically there are no comprehensive assessments of the
governance sustainability of agriculture and its importance for the overall agrarian development. This study tries to fill the gap and
suggests a holistic framework for understanding and assessing the governance sustainability of Bulgarian agriculture. The newly
elaborated approach is "tested" in a large-scale study for assessing the governance sustainability of country's agriculture at national,
sectoral, regional, eco-system and farm levels. The study has proved that it is important to include the "missing" Governance Pillar in
the assessment of the Integral sustainability of agriculture and sustainability of agro-systems of various type. Multiple Principles,
Criteria and Indicators assessment of the Governance sustainability of Bulgarian agriculture indicates that the Overall Governance
Sustainability is at a "Good" but very close to the "Satisfactory" level. Besides, there is a considerable differentiation in the level of
Integral Governance sustainability of different agro-systems in the country. What is more, the individual indicators with the highest
and lowest sustainability values determine the "critical" factors enhancing and deterring the particular and integral Governance
sustainability of evaluated agro-system. Last but not least important, results on the integral agrarian sustainability assessment based
on micro (farm) and macro (statistical, etc.) data show some discrepancies which have to be taken into consideration in the analysis
and interpretation, while assessment indicators, methods and data sources further improved. Having in mind the importance of holistic
assessments of this kind for improving the agrarian sustainability in general, and the Governance sustainability of agriculture in
particular, they are to be expended and their precision and representation increased.
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THE PHILLIPS CURVE: A CASE STUDY OF THEORY AND PRACTICE
This paper develops a detailed case study of the Phillips Curve as it has evolved since Phillips classic work of 1958. An explicit
narrative in the paper involves the evolution of the argument using economics and systems thinking, to develop underlying data
generating models. These are shown to underpin the inverse relationship between inflation and unemployment in economics. The
paper considers the political exigencies relating to the Great inflation of the 1970s and the Great Recession post 2008 in terms of
interpretations of the Philips curve. The paper hypothesises that economic ideas have meaningful significance within the context
of historical eras with concomitant political imperatives whence such notions become somnolent once crises have abated. This
This historical narrative is implicit in the latest research reflections on Philips curves. A particularly useful finding is the relevance
of systems thinking and systems dynamics to the interpretation of issues relating to aggregation problems in macroeconomics
involving inflation and unemployment causal relationships. The paper concludes that seemingly moribund the Philips curve is alive
may have been hibernating. Identifying the Phillips curve requires a wide range of variability of non-aggregative data streams. This
allows the negative slope of the curve to be revealed, else the Philips curve slope is pushed towards the vertical plane. Endogenous
central banking and inflation targeting intensifies this effect which is evident from a systems thinking /dynamics perspective.
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FINANCIAL DECENTRALIZATION AS DIRECTION OF INCREASE FINANCIAL INDEPENDENCE
OF LOCAL BUDGETS
Prerequisites for the development of financial decentralization in Ukraine necessitated system changes in the public sector, which
concerned the administrative-territorial structure, tax and budgetary sphere and should ensure the efficiency financial decentralization.
But in Ukraine in different areas of the public sector there are different types of decentralization or a combination thereof. The divide of
financial decentralization into different types is dependent of different levels delegation powers and financial resources. These and
additional parameters are the basis for estimate the degree and efficiency financial decentralization. The assessment financial
decentralization allowed the definition of mechanisms for the accumulation financial resources to ensure the financial independence of
the regions, improve the quality of provided public services and accelerate the socio-economic development of the regions.
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THE COMPETITIVENESS ASSESSMENT OF THE LIFE INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE
The paper suggests a methodical approach to assessing the life insurance companies' competitiveness, which is based on a
combination of ranking and radar methods. The algorithm for such an assessment is developed, which covers seven progressive
stages. The respective calculations revealed the most competitive life insurance companies currently existing in Ukraine. The
performed analysis proved the existence of system-forming life insurance companies in Ukraine, as well as groups of institutions
that, under certain conditions, can compete significantly or even take a leading position in the market. It is proved that the
establishment of competitive positions of such institutions in the relevant market is not only economic but also social in nature,
because it allows potential policyholders quickly determining the integrated state of development of a particular insurer. It is
substantiated that such calculations are necessary for insurers, as well as for the relevant state authorities, concerning the
determination of further development prospects for the cash-value life insurance. Such an analysis is also justified under the
changing regulation model of the life insurance companies, as one of the key tasks of the NBU is to strengthen the requirements
for their activities, as a result, only the most developed institutions will remain on the market. It is proved that maintaining its place
in the market by existing insurers-leaders and, at the same time, gaining new additional prospects for strengthening their market
positions by other life insurance companies, requires using a flexible development strategy, which will be based on customer
orientation. The ways for improvement of traditional development strategies of life insurance companies are outlined, which allows
strengthening their competitive positions in the market under the emerging crisis phenomena in the economic and financial fields.
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ANALYZING PERFORMANCE OF TECHNICAL ANALYSIS ON STOCK MARKETS
The article analyzes the profitability of technical analysis methods for the seven stock indices during the last ten years. According
to the analysis, the profitability of technical analysis has increased recently due to changes in market conditions. However, the efficiency of technical analysis methods was much lower during 2010-2018. The analysis showed that technical analysis methods demonstrated best results on the Chinese, Indian, and Hong Kong stock indices, the worst – on the American, European, and Japanese stock
indices. However, the stability of these methods is quite low: their profitability varies greatly with the change of the sample.
The issue of aggregation of technical analysis signals and ARIMA-model signals is also considered in this paper. The optimal
parameters for the technical analysis methods were selected by testing on historical data; optimal ARIMA models were selected
for each index. For 3 out of 7 indices the optimal model is WN (white noise). Most technical analysis methods showed poor results
on the American (S&P 500) and European (Euronext 100) stock indices (except for the last two years). The results can be used to
develop trading strategies.
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DYNAMICS OF EMOTIONAL COLORING OF TEXTS OF VENTURE INVESTOR PUBLICATIONS
IN THE "TWITTER" SOCIAL NETWORK
Venture industry itself is risky, full of surprises and requires attention. Information is a new air, but it can be used in different
ways, and sometimes might be harmful for the market. COVID-19 is a perfect example that happened only half a year ago: internet
and media were overdosed with materials predicting the future of all VC industry and startups market. Eventually, all this data
could influence a company with premature decisions and intensify the crisis. That's why it is crucially important to define and
understand the media landscape. For this purpose, one of the methods of automatized linguistics is being used – sentiment-analysis. During the study, we confirmed the hypothesis of changes in the dynamics of emotional coloring of investors' publications
under the influence of difficult-to-predict events in the long run. The main trends in terms of geography, investment industries,
investment stage and average investment were described. In addition, a parallel with 2008 was found, which is another signal of
the approaching new economic crisis. The results of the study are of high public importance, as they revealed the problem of the
lack of resilience of the industry to emotional shocks and viral spread among participants in the ecosystem. Depending on the
studied data sections, investors and founders of startups are able to properly adjust their long-term development strategies.
1. Williams C. and Gulati G., 2009. What is a Social Network Worth? Facebook and Vote Share in the 2008 Presidential Primaries.
Annual Meeting of the American Political Science Association.
2. Diegel W., Moritz A. and Block J., 2020. Measuring Venture Capital Sentiment In Europe. [online] Available at:
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-17612-9_6> [Accessed 5 October 2020].
3. Tumasjan A., Braun R. and Stolz B., 2019. I Gotta Feeling: How Twitter Sentiment Predicts Venture Capital Valuations of Technology
Startups. [online] Available at: < https://doi.org/10.5465/AMBPP.2019.11887abstract.> [Accessed 5 October 2020].
4. Antretter T., Blohm I., Grichnik D., Wincent J., 2019. Predicting new venture survival: A Twitter-based machine learning approach to
measuring online legitimacy. [online] Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2018.e00109> [Accessed 5 October 2020].
5. Acs Z.J., Armington C., 2006. Entrpreneurship, Geography and American Economic Growth. Cambridge University Press.
6. Go A., Bhayani R., Huang L., 2009. Twitter sentiment classification using distant supervision. CS224n: Natural Language Processing
with Deep Learning.
7. Pennington J., Socher R., Manning C., 2014. GloVe: Global Vectors for Word Representation. [online] Available at:
<https://nlp.stanford.edu/pubs/glove.pdf> [Accessed 5 October 2020].
8. Köhn A., 2018. The determinants of startup valuation in the venture capital context: a systematic review and avenues for future
research. [online] Available at: <https://doi.org/10.1007/s11301-017-0131-5> [Accessed 5 October 2020].
9. BBC News, 2020. Coronavirus: Wuhan Shuts Public Transport Over Outbreak. [online] Available at: <https://www.bbc.com/
news/world-asia-china-51215348> [Accessed 5 October 2020].
10. World Health Organization, 2020. Statement on the second meeting of the International Health Regulations Emergency Committee
regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). [online] Available at: <https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novelcoronavirus-(2019-ncov)> [Accessed 5 October 2020].
11. New York Post, 2020. WHO says Europe is new epicenter of coronavirus pandemic. [online] Available at: <https://nypost.com/
2020/03/13/who-says-europe-is-new-epicenter-of-coronavirus-pandemic/> [Accessed 5 October 2020].
12. United Nations News, 2020. Still 'a long way to go' in coronavirus battle, WHO chief warns. [online] Available at:
<https://news.un.org/en/story/2020/04/1062372 22.04.2020> [Accessed 5 October 2020].
13. Cannice M., 2019. Confidence among Silicon Valley Venture Capitalists Q3 2017–Q4 2018: Trends, Insights, and Tells. [online]
Available at: <https://doi.org/10.3905/jpe.2019.1.080> [Accessed 5 October 2020].
14. Nimala K., Jebakumar R., Saravanan M., 2020. Sentiment topic sarcasm mixture model to distinguish sarcasm prevalent topics
based on the sentiment bearing words in the tweets. [online] Available at: <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02315-1> [Accessed
5 October 2020].
15. Robinson R., Pearce J., 2017. Evolving Strategy in the Venture Capital Industry: An Empirical Analysis. [online] Available at:
<https://doi.org/10.5465/ambpp.1984.4978214> [Accessed 5 October 2020].

ISSN 1728-2667

ЕКОНОМІКА. 4(211)/2020

~ 79 ~
Annex 2

INFORMATION ABOUT AUTHORS (META-DATA)
Башев Храбрін – доктор економічних наук, професор, Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія
Контактна інформація: hbachev@yahoo.com
Харламова Ганна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Контактна інформація: 067-449-20-45, (044)259-70-43, akharlamova@ukr.net
Башев Храбрин – доктор экономических наук, профессор, Институт аграрной экономики, София, Болгария
Харламова Ганна Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической кибернетики, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
Bachev Hrabrin – Doctor of Sciences (Economics), Professor, Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Kharlamova Ganna – PhD (Economics), Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Лоулер Кевін – професор, Університет Кувейту, Кувейт
Контактна інформація: kevinlawler.kl@gmail.com
Москардіні Альфредо – запрошений професор Університет Нортумбрії, Університет Кардіфа, Великобританія
Контактна інформація: alfredo.moscardini@northumbria.ac.uk
Павленко Ірина – професор, Варшавський університет, Польща
Контактна інформація: i.pavlenko2@uw.edu.pl
Власова Тетяна – запрошений науковий співробітник, Університет Нортумбрії, Великобританія
Контактна інформація: tanya.vlasova@northumbria.ac.uk
Лоулер Кевин – профессор, Университет Кувейта, Кувейт
Москардини Альфредо – приглашенный профессор, Университет Кардифа, Великобритания
Павленко Ирина – профессор, Варшавский университет, Польша
Власова Татьяна – приглашенный научный сотрудник, Университет Нортумбрии, Великобритания
Lawler K. – Professor, Department of Economics, University of Kuwait, Kuwait
Moscardini Alfredo – Visiting Professor, University of Cardiff, UK
Pavlenko I. – Professor, University of Warsaw, Poland
Vlasova T. – Visiting Research Fellow, Northumbria University, UK

Петленко Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Міланченко В. – економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Петленко Юлия Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко, Киев, Украина
Миланченко В. – экономист, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
Petlenko Y. – PhD (Economics), Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Milanchenko V. – economist, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Приказюк Наталія Валентинівна – доктор економічних наук, доцент, зав. кафедри страхування, банківської справи та ризикменеджменту
Контактна інформація: 067-93-22-795, pnvuniv15@ukr.net
Ткаченко Антон Сергійович – аспірант, кафедра страхування, банківської справи і ризик-менеджменту, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Контактна інформація: atonk2002@gmail.com
Приказюк Наталия Валентиновна – доктор экономических наук, доцент, зав. кафедры страхования, банковского дела и рискменеджмента
Ткаченко Антон Сергеевич – аспирант, кафедра страхования, банковского дела и риск-менеджмента, Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
Prykaziuk Nataliia – Doctor in Economics, Associate Professor, Head of Department of Insurance, Banking and Risk Management,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Tkachenko Anton – PhD Student, Banking and Risk Management Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv,
Ukraine

Ставицький Андрій Володимирович – доктор економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Контактна інформація: 067-755-56-47, a.stavytskyy@gmail.com
Тараба Віктор Сергійович – економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Ставицкий Андрей Владимирович – доктор экономических наук, доцент кафедры экономическая кибернетика, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченкo, Киев, Украина
Тараба Виктор Сергеевич – экономист, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
Stavytskyy Andrey – Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor of Economic Cybernetic Department, Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Taraba Victor – economist, Department Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

~80 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ISSN1728-3817

Удоденко Олександр Андрійович – аспірант, кафедра маркетингу та управління бізнесом, Національний університет "КиєвоМогилянська Академія", Київ, Україна
Контактна інформація: 093-445-02-13, e-mail: o.udodenko@ukma.edu.ua
Іваненко В'ячеслав Анатолійович – аспірант, кафедра математичної інформатики, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Контактна інформація: 095-587-94-67, e-mail: iwanenkova@gmail.com
Довгополий Денис Анатолійович – випускник кафедри ПСУ ЛА, спеціальність Космічні літальні апарати і розгінні блоки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна, 1996. Магістр бізнесадміністрування, Міжнародний інститут менеджменту, Київ, Україна, 2000.
Удоденко Александр Андреевич – аспирант, кафедра маркетинга и управления бизнесом, Национальный университет "КиевоМогилянская Академия", Киев, Украина
Иваненко Вячеслав Анатольевич – аспирант, кафедра математической информатики, факультет компьютерных наук и кибернетики, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
Довгополый Денис Анатольевич – выпускник кафедры ПСУ ЛА, специальность Космические летательные аппараты и разгонные блоки, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Киев,
Украина, 1996. Магистр бизнес-администрирования, Международный институт менеджмента, Киев, Украина, 2000.
Udodenko Oleksandr Andriiovych – PhD Student, Department of Marketing and Business Management, National University "KyivMohyla Academy", Kyiv, Ukraine
Ivanenko Vyacheslav Anatoliyovych – PhD Student, Department of Mathematical Informatics, Faculty of Computer Science and
Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Dovgopoly Denys Anatoliyovych – graduate of the Department of Spacecraft, specialty Spacecraft and Accelerators, National
Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine, 1996. Master of Business Administration,
International Institute of Management, Kyiv, Ukraine.

ISSN 1728-2667

ЕКОНОМІКА. 4(211)/2020

~ 81 ~

Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Економіка – це рецензований,
цитований у міжнародних наукометричних базах науковий
журнал, що видається із 2017 року шість разів на рік
і присвячений дослідженням в економічній сфері.
Журнал видається з 1958 року
Атестовано
Внесено до Списку друкованих періодичних видань,
що включаються до Переліку наукових фахових видань України
(категорія "Б")
Наказом Міністерства освіти і науки України
17.03.2020 № 409
Зареєстровано
Державною реєстраційною службою України. Свідоцтво
про державну реєстрацію КВ № 19866-9666ПР від 29.04.13
Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".
Свідоцтво внесено до Державного реєстру
ДК № 1103 від 31.10.02
Адреса видавця: 01601, Київ-601, б-р Т. Шевченка, 14
Індексується в таких міжнародних наукометричних базах та депозитаріях:
ERIН PLUS, OUCI, РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet,
Index Copernicus (ICV 2018 = 100), CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search,
Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open
Access Repositories (OpenDOAR), IDEAS, EconPapers, Maksymovych Scientific Library of Taras Shevchenko
National University of Kyiv, National Library of Ukraine Vernadsky, DOAJ, ProQuest, CitEc, RedLink, Infobase (India),
Researchbib (Japan), MIAR (Spain) (ICDS = 6,5), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Social Science
Research Network, Scіentіfіc Іndexіng Servіces, Open Academic Journals IndexGIGA Information Centre, WoS ESCI
(under evaluation), Сabell's, Scopus (under evaluation) etc.

DOI префікс: 10.17721 (з 2013)

Редакційна колегія Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ЕКОНОМІКА схвалює
ті рукописи, що відповідають загальним критеріям значущості в економічній галузі:
• оригінальні статті з фундаментальних і прикладних досліджень;
• тематичні дослідження;
• критичні відгуки, огляди, думки, коментарі й есе.
Проблематика:
 актуальні проблеми економіки й економічної теорії;
 менеджмент;
 маркетинг;
 міжнародна економіка й економічні відносини;
 облік, аудит та оподаткування;
 фінанси, банківська справа та страхування;
 підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.
Запрошуємо науковців до співпраці!
Статті можна подавати впродовж року чотирма мовами:
українською, російською, англійською та німецькою.
Приймаємо файли на е-mail: visnuk.econom@gmail.com
або на сайт: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua

Наукове видання

ВІСНИК
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІКА
Випуск 4 (211)

Комп'ютерна обробка статей – М. В. Петровський, канд. філол. наук, доц.

Редактор Л. Львова

Оригінал-макет виготовлено ВПЦ "Київський університет"

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей.
Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали.

Формат 60х841/8. Ум. друк. арк. 9,5. Наклад 300. Зам. № 220-9902.
Гарнітура Arial. Папір офсетний. Друк офсетний. Вид. № Е4.
Підписано до друку 29.09.20
Видавець і виготовлювач
ВПЦ ''Київський університет''
Б-р Тараса Шевченка, 14, м. Київ, 01601, Україна
 (38044) 239 32 22; (38044) 239 31 72; тел./факс (38044) 239 31 28
e-mail:vpc_div.chief@univ.net.ua; redaktor@univ.net.ua
http: vpc.univ.kiev.ua
Свід оцтво с уб ' єкта вид авнич ої справи ДК № 1103 від 31.10.02

