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Олена Тулуб, к. е. н. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 

Україна 

ДЕНОТАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ВІДМІННОСТІ 
СКЛАДОВИХ ЛАНЦЮГА «РИЗИК-НЕБЕЗПЕКА-

ЗАГРОЗА» 

Olena Tulub, PhD in Economics 
Cherkassy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Ukraine 

DENOTATIVE MEANING AND DISTINCTIONS OF THE CHAIN 

COMPONENTS "RISK – DANGER – THREAT"  
In the article was made an attempt of comprehensive research of basic notions at economic 

security theory: "risk", "danger", "threat". Based on comparative analysis of definitions their 

essential content was disclosed, and logically justified separation was presented. On the 

example of imagined enterprise a consideration of various scenarios within the chain "risk- 

danger- threat” was provided. The author proposed a scheme of correlation of risks and threats 

for vital interests of the company. It was stressed on the possibility of additional material or non-

material outcome under condition of risky situation, received in corresponding proportions. 

Denotatum of risk is suggested to be visualized by Euler circles as logical conjunction of 

destructive action size, in the dimension of accidental event probability and resources for risk 

management. Common and distinct features of definitions "risk", "danger", "threat" were 

considered in details. 

Key words: risk, danger, threat, probability, uncertainty, destructive action. 

Постановка проблеми. Незважаючи на широкий спектр досліджень, що присвячені 
розмежуванню понять «ризик», «небезпека» та «загроза» як у вітчизняній так і у зарубіжній 
літературі залишається досить багато спірних питань, щодо конкретизації кожного з цих понять. 
Нажаль вчені не можуть дійти консенсусу з приводу прийняття єдиного понятійно-категоріального 
апарату економічної безпеки суб’єктів господарювання. З кожним роком кількість дефініцій базових 
понять теорії економічної безпеки зростає. Без чіткого осмислення сутнісного наповнення основних 
понять неможливо побудувати ефективну систему безпеки господарюючого суб’єкта, за відсутності 
якої немає можливості створити умови для стійкого економічного зростання та розвитку. 

Мета статті. Метою статті є уточнення дефініцій «ризик», «небезпека» та «загроза», 
визначення їх смислового взаємозв’язку, причинно-наслідкових зв’язків, а також співвідношення 
між собою в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велика кількість зарубіжних та вітчизняних 
наукових публікацій присвячено питанням визначення категоріального апарату теорії економічної 
безпеки підприємства. Дослідженню дефініцій «ризик», «небезпека» та «загроза» присвячені роботи 
наступних вчених: Т.Г. Васильців, К.С. Горячева, М.С. Клапків, М.І. Копитко, М.І. Корольов, О.М. 
Ляшенко, О.М. Марченко, І.П. Мойсеєнко, Н.Н. Пойда-Носик, В.І. Франчук та ін. Однак досі не 
існує чітко визначеної позиції щодо місця розташування цих понять в ланцюгу «ризик-небезпека-
загроза». Отже постає наукове завдання – на основі критичного аналізу та узагальнення результатів 
наукових доробок вітчизняних вчених обґрунтувати авторське бачення ієрархії зазначених понять. 

Виклад основного матеріалу. З аналізу категорії невизначеності випливає поняття ризик, як 
ймовірнісна, кількісно та якісно оцінювана категорія виникнення небажаної події, явища чи 
реалізації сценарію, що є джерелом загрози, а у подальшому реалізації небезпеки. Даний ланцюг 
взаємозв’язку можна прослідкувати на рис. 1. 

В дослідженні дестабілізуючих факторів системи економічної безпеки господарюючого 
суб’єкта доцільно виділити декілька таких факторів: 

– ризик – як ймовірність виникнення обставин, що можуть спричинити небезпеку; 
– небезпека – як реальна можливість нанесення шкоди, збитку; 
– загроза – як реальний намір нанесення збитку. 
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Рис. 1 Реалізація ланцюга «ризик – небезпека – загроза» 

*Складено автором 
 
Підприємство при здійсненні будь-яких господарських операцій стикається з невизначеністю. 

Таке середовище насичене дестабілізуючими факторами, що чинять негативний або навіть 
позитивний вплив на роботу господарюючого суб’єкта. Для більшого розуміння кожної ланки 
ланцюга «ризик – небезпека – загроза» розглянемо приклад. Підприємство хімічної промисловості 
вперше виходить на ринок добрив – отже воно ризикує вже самим бажанням провадити 
господарську діяльність. З кожним подальшим кроком підприємство набуває більш широкого 
спектру ризиків. Для виходу із ризику існує два сценарії: позитивний та негативний. Позитивний 
сценарій передбачає також два варіанти: проведення ряду заходів щодо мінімізації, страхування, 
ліквідації чи інших процедур результатом якого буде вихід з ризику при умові повного або 
часткового збереження ресурсів, що стали об’єктом ризику. За другого варіанту підприємство може 
отримати неочікуваний додатковий матеріальний чи нематеріальний результат, що 
не передбачалось на початку здійснення операції. За негативного сценарію ризик переходить 
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у більш конкретну категорію, що є явною – небезпека. Небезпека також має два варіанти, 
за позитивного сценарію вона буде усунена, а за негативного перейде у загрозу. Загроза у свою 
чергу буде або реалізована, що понесе за собою ряд негативних наслідків, або буде ліквідована. 
У випадку хімічного підприємства небезпекою буде небезпека постачання сировини не у відповідні 
строки згідно контракту, а загрозою – загроза зриву контракту в конкретні строки. Тобто у випадку 
небезпеки та загрози, друга категорія є більш конкретизованою, фіксованою дією негативного 
чинника. Загроза не може мати позитивних наслідків, її можливо лише або позбутися, або вона буде 
реалізована. 

У порівнянні з загрозою ризик може принести з собою як негативний так і позитивний 
результат. Підприємство здійснюючи господарську діяльність може ризикнути і виграти – 
збільшити свій фінансовий чи ресурсний потенціал. Отже з кожною наступною ланкою від ризику 
до небезпеки, та до загрози можливість позитивного наслідку господарської діяльності 
зменшується. 

Слід також зазначити, що досить часто науковці використовують теоретичне твердження, 
згідно якого ризик взагалі розглядається як джерело прибутку. У практиці господарювання 
прибуток отримує той, хто свідомо приймає на себе ризики. 

Умовно можна зазначити, що за ризику ймовірність отримання непередбаченого додаткового 
матеріального чи нематеріального результату буде знаходитись у пропорції 50:50, у випадку 
небезпеки 25:75 (тобто лише у 25% небезпека може принести собою не очікувати додатковий 
результат, а у 75% – додаткового результату не буде), а у випадку загрози 0:100. Тобто за загрози 
отримання додаткової непередбаченої вигоди від здійснення господарської операції неможливо, так 
як загроза від початку є конкретизацією негативного прояву небезпеки. 

Усе це свідчить про те, що ризик є первинною категорією, з якої витікають поняття небезпека 
та загроза. Такої ж думки дотримуються й ряд вітчизняних вчених. Так, Н.Н. Пойда-Носик1 вважає, 
що така ієрархія понять характерна сектору фінансової безпеки, оскільки ризики виступають 
генератором потенційної можливості завдання шкоди суб’єкту господарювання. Копитко М.І. до 
ланцюгу «ризик – небезпека – загроза» додає поняття виклики, що автором трактується як 
сукупність обставин, не обов’язково негативного впливу, на які необхідно відреагувати, при цьому 
їх ігнорування може спричинити позитивні чи негативні наслідки для підприємства2. Така позиція є 
не досить обґрунтованою оскільки визначати поняття виклики, як частину понятійно-
категоріального апарату системи економічної безпеки лише через можливість негативного впливу 
не доцільно. З такої точки зору до дестабілізуючих факторів можна віднести будь-які, навіть 
незначні коливання параметричних даних, однак приділення уваги до таких обставин може 
призвести лише до розпорошування ряду ресурсів підприємства без видимих результатів. Отже, при 
управлінні системою економічної безпеки підприємства доцільно брати до уваги лише ті 
дестабілізуючі фактори, що можуть чинити реальний вплив на підприємство. 

Корольов М.І.3 притримується думки, що ризик є ймовірною категорією та є джерелом 
загрози, яка в свою чергу визначається як різниця між параметрами зовнішнього середовища та 
середовища підприємства. Про первинність ризику наголошує у своїй праці й Горячева К.С.4: ризик 
по відношенню до загрози – категорія первинна, тоді як загроза – вторинна і випливає з ризику. 

Згідно вище викладеного можна стверджувати, що ризик – це ймовірнісна категорія діяльності 
суб’єктів господарювання, що пов’язана з невизначеністю в ситуації неминучого вибору, при 
можливості оцінки ймовірності досягнення бажаного результату, невдачі або відхиленні 
від поставленої мети. 

                                                      
1 Пойда-Носик, Н.Н. (2011). Ризики і джерела загроз фінансовій безпеці акціонерних товариств у сучасних 
умовах. <www.teologia.org.ua /20110920172/stattі/dokladi/riziki-і-djerela-zagroz-fіnansovіie-bezpecі-akcіonernіx-
tovaristv-u-suchasnix-umovax-172.html> (2017, Березень, 23). 
2 Копитко, М.І. (2013). Аналіз ключових понять у сфері гарантування економічної безпеки промислових 
підприємств. Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 5 (10), 12-18. <http://www.economics.opu.ua/files/ 
archive/2013/n5.html> (2017, Березень, 16). 
3 Королев, М.И. (2012). Проблема безопасности в теории фирмы: развитие и противоречия. Вестник 
Волгоградского государственного университета, 1(20), 53-58. <http://new.volsu.ru/struct/generalservices/ 
publish/vestniki/lastmagazine/ser-3-economy-1(20)-2012/7_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0% BE%D0%BB %D0 
%B5%D0%B2.pdf> (2017, Март, 16).  
4 Горячева, К.С. (2006). Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. економ. наук, Київ. 
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Усі ж дестабілізуючі фактори – це сукупність впливів, що можуть причинити збитки 
економічній системі підприємства з різним ступенем ймовірності. Таке формулювання дає 
можливість диференціювати за можливістю нанесення збитку підприємству різні негативні фактори. 

Ризики, як вже зазначалось категорія ймовірнісна, тому якщо кількісно оцінювати ймовірність 
нанесення збитку підприємства від 0 до 1, то дестабілізуючі фактори можна проранжувати 
за наступною шкалою: 0 – збиток відсутній; 0,1 – 0,5 – зона ризику; 0,5 – 0,7 – зона небезпеки;  
0,7 – 0,9 – зона загрози; 1 – збиток нанесений. 

Інтервал від 0,5 до 0,7 є зоною небезпеки, та одночасно загрозоформуючим ризиком, тобто 
в цьому проміжку діють дестабілізуючі фактори без явних намірів нанесення збитку, однак мають 
зазначену тенденцію. Співвідношення ризиків та загроз доцільно проілюструвати у векторі впливу 
на життєво важливі інтереси підприємства (рис. 2) 

Більшість вітчизняних науковців при дослідженні будь-якого явища більшою мірою не 
аналізуючи суть самого явища, надають перевагу критиці поняття, поданого іншими авторами та на її 
основі будують свою дефініцію. Дана тенденція прослідковується з дослідження сутності ризику. 
Поняття небезпека, виклик, попередження мають багато недоліків методологічного характеру. Вони не 
складаються з необхідного набору атрибутивних властивостей. А у випадку втрати своєї атрибутивної 
ознаки, на відміну від випадкових ознак, майже завжди буде означати зміну якості цього явища. 

У визначеннях поняття «ризик» вітчизняних та зарубіжних авторів присутня велика кількість 
другорядних ознак, що не дає можливості чітко визначитись з поняттями «небезпека» та «загроза». 
Вітчизняні науковці намагаються вивести сутність поняття «ризик» з етимології самого слова «risk». 
В англійській мові це слово – «risk», у французькій – «risque», в італійській – «rischio», в німецькій – 
«risiko», в іспанській «riesgo» тощо, дана категорія походить від латинського терміна «resecum», 
який в перекладі значить «скеля» або «небезпека». Це є цікавим, однак не дає для практики бізнесу 
основ використання поняття «ризик». 

Поряд із зазначеним, класичне визначення економічного ризику як ймовірності втрат від дії 
або бездіяльності суб’єкта господарювання частково розкриває суть дефініції. Слово «ймовірність» 
вказує на дії з розрахунку величини ризику. Це є ще однією з обставин, що дозволяє прослідкувати 
як ризик трансформується в небезпеку, а потім у загрозу. З такої позиції, ризик є розрахунковою 
величиною в динаміці. Тому його доцільно розглядати як два або більше твердження, що поєднані 
амперсандом. В такому випадку отримана складна дефініція буде вважатися істинною тоді і тільки 
тоді, коли виправдовуються обидві складові частини поняття. Якщо одна зі складових є 
помилковою, тоді і усе твердження не виправдовується. 

Отже, ризик – це логічна кон’юнкція ймовірності зазнання збитків, втрати частини ресурсів 
або недоотримання доходів при веденні господарської діяльності в умовах невизначеності 
середовища (або параметричних даних) та сама дія, що виконується в умовах неминучого вибору, 
в процесі чого можливо кількісно та якісно оцінити можливий результат, невдачу або відхилення від 
поставленої мети. 

Якщо денотат ризику подати на колах Ейлера (рис. 3), тоді буде більш чітко 
прослідковуватись, що ризик як логічна кон’юнкція розміру деструктивної дії, величини 
ймовірності настання випадкової події та ресурсів для управління ризиком є заштрихованою 
площею даної складної фігури. Прямокутником представлено множину середовища невизначеності, 
а колами подано множини, перетин яких є об’єктом дослідження. 

Отже, не зважаючи на семантичну схожість понять «ризик», «небезпека» та «загроза», кожне 
з них визначає різний ступінь конкретизації настання деструктивної події чи явища. 

Поняття небезпека та загроза доцільно розглядати через комбінацію тверджень «суб’єктивний 
намір» та «об’єктивна можливість спричинення того чи іншого збитку». При цьому небезпека 
розглядається як евентуальна подія, тобто можлива за певного ряду обставин. Відмінності між 
поняттями «небезпека» та «загроза» доцільно візуалізувати на рис. 4 

Лише загроза несе собою одночасно і намір, і можливість нанесення збитку, отже також 
проглядається кон’юнкція складових. Загроза має конкретний характер, тобто обов’язково має 
адресата, а небезпека в свою чергу має гіпотетичний характер, її суб’єкт та об’єкт явно не виражені. 
Небезпека несе собою потенційне нанесення збитків, для реалізації якої необхідне створення 
визначених умов. При цьому загроза є безпосередньою можливістю нанесення збитку, від моменту 
реалізації якої відокремлює лише часовий інтервал, що необхідний для прийняття відповідного 
рішення з її реалізації. 
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Рис. 2 Співвідношення ризиків та загроз для життєво важливих інтересів підприємства 

*Складено автором 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 10 

 
 

 
 
 

Рис. 3 Ємність поняття «ризик» 

*Складено автором 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 4 Складові відмінності понять «небезпека» та «загроза» 

*Складено автором 
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Поняття «небезпека» характеризується наявністю або «суб’єктивного наміру», або 
«об’єктивної можливості» нанесення збитку. При цьому існують лише два можливих варіанти 
прояву небезпеки. За першого – виникнення обставин за яких суб’єкт господарських відносин 
отримує об’єктивну можливість нанесення збитку іншому суб’єкту, однак не реалізує дану 
можливість. За другого варіанту один із суб’єктів має намір нанести збитки іншому суб’єкту 
за відсутності можливості для реалізації. 

Слід відмітити, що і нормативно-правові документи, що торкаються питань забезпечення 
економічної безпеки як на державному рівні так і на рівні підприємств не вносять чіткості 
у розв’язання даної проблеми, оскільки поняття «небезпека» в чистому вигляді не розкривається 
у них, а переважно використовується науковим співтовариством. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами проведеного 
дослідження слід зазначити, що за будь-якого виду економічної діяльності первинною ланкою 
деструктивних чинників є ризик. Саме створення господарюючої одиниці є ризиковим кроком, саме 
з ризику за умови невизначеності виходять інші дестабілізуючі фактори, такі як небезпека та 
загроза. Незважаючи на семантичну схожість понять «ризик», «небезпека» та «загроза» вони 
визначають різну ступінь спричинення збитків за різних намірів та можливостей. Без чіткого 
визначення та розмежування зазначених дефініцій неможливо побудувати ефективну систему 
економічної безпеки підприємства. 
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ESTABLISHING Of A CLUSTER AS SCIENTIFIC 

RESEARCH OBJECT  
In modern economy, despite numerous works of foreign and local scientists devoted to clusters’ 

study there is an unclear definition of "cluster" and the complexity for identification of its limits 

in space. Moreover, there is no comprehensive research on clusterization of economy. By-turn, 

the relevance of clusters in modern Ukraine is conditioned by significant gap between macro- 

and micro-levels of national economic system appeared in the result of deny from industrial 

planning, collapse of sectoral and intra-sectoral connections system and degradation 

of territorial industrial complexes. The article aims to systematize scientific views on the creation 

of clusters within the framework of various economic theories and concepts in order to establish 

a unified national strategy of economy clusterization in crisis conditions. 

Key words: cluster, clusterization of economy, socialeconomic growth, national strategy 

of economy clusterization. 

Постановка проблеми. В сучасній економіці, не дивлячись на наявність чисельних робіт 
зарубіжних та вітчизняних вчених, які присвячені дослідженням кластерів не існує остаточного 
визначення цього поняття. Крім того не існує комплексних досліджень, які стосуються кластеризації 
економіки. У зв’язку з цим виникає потреба в систематизації наукових поглядів щодо утворення 
кластерів в рамках різних економічних теорій та концепцій. 

Мета статті. Нині перед регіонами України гостро постало питання щодо інноваційного 
розвитку та побудови когнітивної економіки, яка базується на знаннях та передбачає переміщення 
інтелектуальних центрів на території стійкого економічного зростання та суспільного прогресу. 
Новітнім шляхом таких трансформацій та виходу на вищий рівень світових господарських 
взаємовідносин є формування кластерної стратегії управління економічним розвитком, оскільки це є 
найперспективніший метод підвищення рівня конкурентоспроможності економіки регіонів, і як 
результат країни в цілому. 

В свою чергу актуальність кластерів в сучасній Україні обумовлена значним розривом між 
макро- та мікро- рівнями вітчизняної економічної системи, які виникли внаслідок відмови від 
промислового планування, розпаду системи галузевих та міжгалузевих зв’язків та деградацією 
територіально-виробничих комплексів. 

Стан дослідження. Наукові праці таких зарубіжних та українських вчених як, А. Льоша, 
У. Айзарда, М. Портера, М. Енрайта, С.І. Соколенка, В.М. Геєця, В.І. Чужикова, Н.М. Внукової, 
О.М. Тищенко дають змогу сформувати та повністю розкрити суть поняття «кластер» та 
використання кластерного підходу для вирішення економічних задач. Однак, для того щоб 
використовувати кластерний підхід в українських реаліях необхідно дослідити кластерну методику 
для економічних систем, що функціонують в умовах зовнішніх інтеграційних процесів та 
внутрішньої соціально-політичної кризи, що супроводжується втратою територій та суб’єктів 
господарювання. Науковцями ще не достатньо розкрито питання кластеризації економіки в умовах 
трансформаційних та глобалізаційних процесів, які відбуваються в світі. 

Постановка завдання. Стаття покликана систематизувати наукові погляди щодо утворення 
кластерів в рамках різних економічних теорій та концепцій, задля формування єдиної національної 
стратегії кластерзації економіки в кризових умовах. 
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Виклад основних положень. Паростки майбутньої теорії кластерів проглядаються в роботах 
Августа Льоша1 і Уолтера Айзарда2 з регіональної економіки. Слово кластер походить 
від англійського cluster і має кілька значень: кисть, гроно, пучок, рій; накопичення, концентрація; 
група. В рамках неокласичної теорії А. Льошом вивчалися теоретичні проблеми розміщення 
господарства. Його заслуга полягає в розгляді економічного простору не на рівні окремих 
підприємств і поселень, а на рівні економічних регіонів. А. Льош детально вивчив причини 
виникнення міст на основі великих підприємств (за рахунок внутрішньої економії на масштабах 
виробництва), скупчення однорідних підприємств (що є аналогом сучасних кластерів), агломерації 
різнорідних підприємств (аналог сучасних промислових районів різного типу)3. Регіональний 
економічний простір розглядався науковцем як ринок з межами, обумовленими міжрегіональною 
конкуренцією. У. Айзард присвятив свої дослідження («Розміщення і економіка простору», 1956р.) 
вирішенню проблем розміщення промислових комплексів шляхом запобігання регіональних 
конфліктів на основі узгодження наявних інтересів. Дослідження А. Льоша і У. Айзарда дозволили 
пояснити важливість формування кластерів, що згодом лягли в основу кластерних концепцій 
М. Портера та М. Енрайта. 

Причини формування економічних організацій кластерного типу на різних рівнях були 
досліджені Рональдом Коузом (теорія фірми), Йозефом Шумпетером (динаміка конкуренції), 
Франсуа Перру (теорія «полюсів зростання» або «полюсів розвитку»). Ними обґрунтована 
необхідність створення зон, полюсів зростання, фільєр з метою мінімізації витрат і поглиблення 
спеціалізації створюючих їх компаній, що досягаються за рахунок розширення ринку збуту і 
зростання переваг від близькості до споживачів і постачальників. Крім того, дослідниками показано, 
що географічна концентрація промислової діяльності в рамках окремих кластерів позитивно впливає 
на інноваційність і конкурентоспроможність як підприємств, так і територіальних дислокації. 
Вищезазначені теорії економічного розвитку являються свого роду історичними та теоретичними 
передумовами розвитку кластерної теорії. 

В середині ХХ століття взаємопов’язаність регіонального простору, економічних агентів та 
інновацій отримали ясність в роботі Ф. Перру «Економічний простір: теорія і застосування» (1950)4, 
в якій автор привертає увагу до регіонального розвитку своєю концепцією «полюсів зростання» . 
В її основі лежить відкритий вченим ефект домінування, який показує, що для розуміння 
економічного зростання, необхідно зосередитися на ролі «рушійних галузей», тобто таких галузей, 
які домінують в силу свого розміру, великої ринкової сили або ролі провідного виробника інновацій. 
Рушійні галузі (або навіть окремі фірми) представляють собою «полюси зростання», які 
привертають, фокусують та направляють різноманітні економічні ресурси. Таким чином, під 
полюсами зростання розуміють компактно розміщені галузі або підприємства, які динамічно 
розвиваються та породжують ланцюгову реакцію виникнення і зростання промислових центрів. 

Формування кластерної теорії розпочалося з останньої чверті ХХ ст. і пов’язано 
з дослідженнями професора Гарвардської школи бізнесу Майкла Портера. В них кластер почали 
розглядати як один із головних факторів економічного розвитку регіону. М. Портер звернув увагу 
на те, що найбільш конкурентоспроможні в міжнародних масштабах компанії однієї галузі зазвичай 
не безсистемно розкидані по різних розвинених державах, а мають властивості концентруватися 
в одній і тій же країні, а часом навіть в одному і тому ж регіоні країни5. У зв’язку з цим, в його 
роботах вперше досліджуються ознаки утворення індустріальних («Конкурентні переваги нації»6) і 
регіональних («Конкуренція»7) кластерів, які можуть впливати на рівень конкурентоспроможності 
території трьома способами: підвищенням продуктивності компаній в кластері; ініціюванням 
інновацій; стимулюванням розвитку нових бізнес-напрямків. 

                                                      
1 Леш, А. (1959). Географическое размещение хозяйства. Москва: Изд-во иностранной литературы. 
2 Айзард, У. (1998). Некоторые направления регионального развития и сотрудничества и некоторые вопросы 
в региональной науке, не имеющие ответов. Региональное развитие и сотрудничество, 1-2, 46. 
3 Пилипенко, И.В. (2007). Конкурентоспособность страны и развитие пространственных форм организации 
производства в регионах России. Сборник докладов Седьмых Сократических чтений «Август Леш как 
филосов экономического пространства. К столетию со дня рождения», 168. 
4 Архиереева, С.И., Решетняк, Н.Б. (2003). История экономических учений. Харьков: НТУ ХПИ. 
5 Портер, М. (1993). Международная конкуренция. Москва: Международные отношения. 
6 Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan. 
7 Porter, M.E. (1998). On Competitive. Harvard Business School Press. 
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Досліджуючи критерії та ознаки конкурентоспроможності економічних суб’єктів більш ніж 
100 галузей різних держав, М. Портер визначив (1990 р.), що кластери – це сконцентровані 
за географічною ознакою групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, 
постачальників послуг, фірм у споріднених галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організацій 
(університетів, агентств зі стандартизації, торгових об’єднань) в певних галузях, які конкурують між 
собою, але при цьому ведуть спільну роботу5. 

Пізніше в 1998р. вчений дав ще одне визначення поняттю кластер і сказав про те, що це 
географічно близька група взаємодіючих компаній та взаємодіючих інститутів в специфічній 
області, пов’язана спільностями та взаємодоповненнями1. 

На думку вченого, кластери відображають тенденцію до інтеграції та усуспільнення 
економіки. На цьому будується сучасна теорія економічних перетворень, пов’язана з переходом від 
індустріального суспільства до глобальної економіки знань. Крім того, кластерну теорію пов’язують 
з теоріями фірми, інноваційного розвитку, економічного зростання і т.д. Однак, незважаючи на 
наявність досить масштабних досліджень, присвячених кластерам, в термінологічному і 
змістовному плані дані структури як і раніше залишаються недостатньо вивченими. 

Український вектор економічного розвитку спрямований на співпрацю з західними країнами, 
та країнами-членами ЄС, економічна політика яких базується на кластеризації та утворенні 
кластерів у всіх галузях. В совю чергу, політика в Лімбурзі (Нідерланди) і Тампере (Фінляндія) 
в значній мірі орієнтована на підтримку мережевих взаємодій між учасниками кластера, в Шотландії 
(володіє великими ресурсами) підтримка мереж також є одним із низки заходів економічної 
політики. Морський кластер в Норвегії експортує 60% норвезьких морських продуктів, контролює 
8-10% світового ринку корабельного устаткування, близько 10% світових торгових марок морських 
перевезень та 20% світового ринку страхування судноплавства 

Кластерна політика у Франції полягає в підтримці проектів, сфокусованих на розвиток 
специфічних секторів. В якості класичних або традиційно сформованих у світовій практиці 
інструментів стимулювання інноваційних підприємств, в тому числі і в рамках кластерних 
промислових систем. 

Отже, кластерна стратегія розвитку економіки країн-членів ЄС спрямована на створення 
кластерів в високотехнологічних та інноваційних галузях економіки, які потребують 
високоінтелектуального людського капіталу, трудомісткого виробництва, використання новітніх 
технологій та належного фінансування. 

Кластерна політика сприяє розвитку інноваційних процесів та удосконаленню технологічного 
укладу, конкурентоспроможності підприємств, регіонів та національної економіки в цілому, що 
призводить до покращення якості життя та стабільного політичного клімату в країні. У зв’язку з цим 
здійснено аналіз наукових праць вітчизняних вчених щодо їх визначення поняття «кластер» 
(Табл.1). 

За своєю природою кластер є моделлю об’єднання однорідних елементів в систему, яка сприяє 
розширенню ринкового світогляду та відповідності господарським реаліям сучасності української 
економіки. 

Поняття «кластер» не є новаторським в Україні, оскільки за радянських часів досить тривалий 
час існували та розвивалися територіально-виробничі комплекси (ТВК). ТВК – це поєднання 
підприємств та установ на певній території, ефективність праці якого досягається за рахунок 
скорочення транспортних витрат, раціонального використання місцевих ресурсів, створення 
оптимальних умов для галузевого планування та управління. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що кластери та ТВК мають багато схожих 
ознак, але сучасні економічні умови вимагають нових підходів до організації господарської 
діяльності, інноваційності та відповідності світовим тенденціям. 

За своєю природою кластер є моделлю об’єднання однорідних елементів в систему, яка сприяє 
розширенню ринкового світогляду та відповідності господарським реаліям сучасності української 
економіки. 

 

                                                      
1 Портер, М. (2003). Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ. 
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Таблиця 1 

Визначення сутності дефініції «кластер» у вітчизняній економічній науці 

Автор Рік Зміст поняття 

1 2 3 

Безвушко Є.  1999 Кластер – це об’єднання за територіальною ознакою схожих, пов’язаних між 
собою, взаємодоповнюючих підприємств, яке дає змогу кожному 
підприємству вигравати від ефекту масштабу так само, як у формальному 
об’єднанні, але при цьому зберігається вже вироблена гнучкість окремих 
підприємств. 

Войнаренко М.П.1 2000 Кластер – це територіально-галузеве добровільне об’єднання підприємств, 
що тісно співпрацюють з науковими установами й органами місцевої влади з 
метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції й 
економічного зростання регіону. 

Чужиков В. І.2 2001 Кластер – конкурентоспроможна організаційна форма територіально-
ієрархічної моделі виробництва з різними рівнями локалізації, яка дає 
максимальний господарсько-соціальний ефект через мінімізацією видатків у 
порівняно подібних галузях. 

Семенов Г.А. 
та Богма О.С. 

2006 Кластер – це добровільне об’єднання підприємств і підприємців не 
обов’язково однієї галузі, які взаємопов’язані між собою та доповнюють 
одне одного, з постачальниками, споживачами, науковими інститутами, 
суспільними організаціями та органами влади, які пов’язані спільними 
цілями та здатні разом вирішувати складні питання, котрі не можуть 
вирішити поодинці. 

Геєць В.М. та 
Семиноженко В.П. 

2006 Кластер – це сукупність різних юридичних осіб, пов’язаних партнерськими 
відносинами по всьому технологічному ланцюжку, – від видобутку сировини 
до споживання продукції і послуг. 

Федоренко В.Г., 
Гойко А.Ф. та 
Джабейло В.Б. 

2007 Кластер – це мережа незалежних виробничих або сервісних фірм 
(включаючи їхніх постачальників), творців технологій і ноу-хау 
(університети, науково-дослідні інститути, інжинірингові компанії), що 
зв’язують ринкові інститути (брокери, консультанти) і споживачів, 
взаємодіючих один з одним у рамках єдиного ланцюжка створення вартості 
та мають географічну близькість. 

Гуменюк О.Г. 2007 Кластер інноваційної активності – це сукупність базисних нововведень, 
сконцентрованих на певному відрізку часу й у визначеному економічному 
просторі. 

Внукова Н.М. 2007 Кластер – це добровільне партнерське об’єднання за територіальною 
ознакою виробників товарів з постачальниками та іншими інститутами, 
спрямоване на одержання сукупної економічної вигоди на основі 
комплексного задоволення своїх виробничих вимог та запитів споживачів. 

Пилипенко І.В.3 
 

2007 Група географічно сконцентрованих компаній з однієї або суміжних галузей 
і підтримуючих їх інститутів, розташованих в певному регіоні, які 
виробляють подібну або взаємодоповнюючу продукцію. 

 
 
 

                                                      
1 Войнаренко, М.П. (2007). Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та 
сфері розваг. Вісник ДІТБ, 11, 13-19. 
2 Чужиков, В.І. (2001). Кластери як об’єкт державного регулювання. Вісник УАДУ, 4, 160-167. 
3 Пилипенко, И.В. (2007). Кластерная политика в России. Общество и экономика, 8, 28-64. 
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1 2 3 

Соколенко С.І 2008 Виробничий кластер – це група економічно пов’язаних фірм та інших 
юридичних осіб, розташованих поруч, завдяки чому вони спільно отримують 
виробничі переваги. 

Бойко М. 2008 Кластери – сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозалежних 
стратегічних економічних суб’єктів, спеціалізованих постачальників, а також 
пов’язаних з їхньою діяльністю підприємств, що конкурують, але разом з 
тим проводять узгоджувальну політику щодо задоволення потреб цільових 
споживачів. 

Соколенко С.І.1 2008 Кластер – це спілка, союз економічних, щільно пов’язаних і територіально 
близько розміщених компаній, які сприяють спільному розвитку і зростанню 
конкурентоздатності кожної з них. 
Це неформальні об’єднання фірм-лідерів із середніми і малими 
підприємствами, розробниками технологій, необхідними ринковими 
інститутами та споживачами і постачальниками, що взаємодіють між собою 
в межах єдиного ланцюга створення додаткової вартості. Важливо те, що всі 
вони зосереджені на обмеженій території для здійснення спільної діяльності 
в процесі виробництва і постачання визначеного типу продукції і послуг. 

Семенова Н.Н.2 
 

2009 Кластер – це сукупність фірм та інших організацій, пов’язаних в певній 
виробничій сфері. 

Ковальова Ю.М.3 
 

2009 Це локалізована територіально-виробнича форма інтеграції взаємодіючих 
суб’єктів господарювання, банківського, приватного сектора, освітніх 
закладів, органів влади та суміжних, допоміжних, інноваційних підприємств, 
що характеризуються виробництвом конкурентоздатних товарів або послуг, 
наявності погодженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію інтересів 
кожного з учасників і території локалізації кластера, на якій вона перебуває, 
що має істотну соціально-економічну значимість для регіону. 

Тищенко О.М.4 
 

2010 Кластер – це територіально-галузеве, конкуренто-координаційне обєднання 
підприємницьких структур, громадських організацій і наукових установ, що 
забезпечує конкурентні позиції на мезо-, макро- та мегарівнях. 

Джерело: доповнено автором з урахуванням 
5 

 

Висновки. У статті обґрунтовано, що, незважаючи на наявність чисельних праць зарубіжних і 
вітчизняних фахівців щодо формування кластерів, не існує комплексних досліджень з розвитку 
наукових концепцій кластеризації економіки. У зв’язку з цим встановлена еволюція поглядів 
на феномен кластеризації економіки. 

Однією з основних проблем кластерної теорії є нечіткість визначення «кластеру» і складність 
виявлення його меж у просторі. Для уточнення економічної сутності поняття «кластер» використані 
категоріальний аналіз, та співвідношення споріднених понять. Проведені дослідження дозволили 
виділити специфічні риси, характерні для економічних кластерів: 

1) географічна концентрація і / або функціональна взаємопов’язаність учасників (країнових 
і просторовий критерії); 

                                                      
1 Соколенко, С.І. (2008). Світовий і національний досвід формування інноваційних кластерів. Блог Станіслава 
Соколенка: Внедряя кластерную модель в украинских регионах. <http://ucluster.org/sokolenko/2008/11/svitovyj-i-
nacionalnyj-dosvid-formuvannya-innovacijnix-klasteriv/>. 
2 Семенова, Н.Н. (2009). Наука как фактор глобализации. Москва: Логос. 
3 Ковальова, Ю.М. (2011). Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів. 
Донецьк. 
4 Тищенко, О.М. (2010). Кластер як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції. Теоретичні 
та прикладні питання економіки, вип. 21, 74-80. 
5 Коваленко, Н.Н. (2010). Теоретичні підходи зарубіжних та українських учених до визначення поняття 
«кластер». Вісник Запорізького національного університету, 1(5), 11-19. 
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2) спеціалізація фірм-суб’єктів кластера (функціональний критерій); 3) конкуренція і 
кооперація; 

4) ресурсна, інформаційна та інфраструктурна, інноваційна зв’язаність учасників кластера; 
5) соціальна обумовленість; 
6) особливий життєвий цикл кластера. 
З урахуванням вище викладеного, під кластером нами пропонується розуміти: пов’язані 

в рамках єдиного господарства компанії, орієнтовані на виробництво однорідного продукту 
(послуги) на умовах кооперації і соконкуренції, які отримують вигоди зі специфічних активів, 
спільного розташування і соціальної вбудованості в економіку території. Така організація простору 
характеризується як кластерна стратегія, що визначає нові функції регіону, нові механізми участі 
державних структур у соціально-економічному розвитку територій. 
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METHOD FOR DETECTION OF INTERDEPENDENCES 

IN THE DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

INDICATORS AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS  

In the article the method of evaluation of economic development based on the methods 

of synthesis and gradual specification is suggested. The main four stages of procedures 

implementation for assessment of the regional economic development are defined. The detailed 

procedures on identification of interdependencies in the dynamics of economic development at 

the regional and national levels are elaborated by stages. The assertion on existence 

of interdependencies in the dynamics of economic development at regional and national levels 

within long and short period is articulated. Under existence of close interrelation between linear 

regression models the forecasting indicators of economic development in regions and Ukraine 

were suggested. 

Key words: region, country, economic development indicators, interdependence. 

Introduction. The stability of the dynamics of economic phenomena in the regional economy is 
connected with general level of economic development. Highly developed countries are characterized by 
instability of regional systems, while countries with lower level of development are characterized by stable 
regional systems. This hypothesis is proved by the results of research based on the theory of economic 
growth and hypotheses set up by other researchers12. 

The most important studies are based on the analysis of economies of developed countries, especially 
the USA. The results refers to the relationship between differentiation of economy and economic stability, 
as well as between instability and economic growth3. 

Literature review. Development of regions are the subject of research of many economists’ 
scientific works. Thus, the theoretical study of regional development was considered by L. Guryanova4, 
V. Zhovtanetskyy, B. Zablocki5, J. Naumenko6, Y. Prytula, N. Kuzenko7, I. Storonyanska8, V. Chuzhykov9 
and others. 

Relationships at the level ‘region – country’ have been for a long time the object of research because 
they are crucial for the development of two objects – both for a region and for a country. Issues concerning 

                                                      
1 Essletzbichler, J. (2007). Diversity, stability and region al growth in the United States, 1975-2002. Frenken, K., (ed.), 

Applied Evolutionary Economics and Economic Geography, Edward Edgar, Cheltenham, 203-229. 
2 Trendle, B. (2006). Regional Economic Instability: The role of Industrial Diversification and Spatial Spillovers. 
The Annals of Regional Science, vol. 40, no 4, 767-778. 
3 Baldwin, J.R., Brown, W.M., Viondrai, T. (2001). Dynamics of the Canadian Manufacturing Sector in Metropolitan 
and Rural Regions. Analytical Studies Branch – Research Paper Series, 169. 
4 Гур’янова, Л.С. (2015). Моделі оцінки впливу факторів циклоутворень на конвергентно-дивергентну 
динаміку розвитку регіонів. Інтелект XXI, 6, 37–45. 
5 Жовтанецький, В.І., Заблоцький, Б.Ф. (2013). Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного 
розвитку економіки регіону. Регіональна економіка, 3, 66–72; Жовтанецький, В.І., Заблоцький, Б.Ф. (2013). 
Політика структурної економічної оптимізації в конвергентній моделі розвитку регіону. Економіка 
промисловості, 1–2, 156–161. 
6 Науменко, Ж.Г. (2013). Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці. Економічні інновації, 52,  
255–261. 
7 Притула, Я.Я., Кузенко, Н.В. (2013). Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні. Регіональна 
економіка, 1, 7–16. 
8 Сторонянська, І.З. (2008). Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів 
України: підходи до оцінки. Регіональна економіка, 2, 73–84. 
9 Чужиков, В.І. (2009). Регіони України: конвергенція чи дивергенція? Регіональна економіка, 1, 266–267. 
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regional development at the macro level are considered by J. Barsky1, J. Drobush2, V. Kovalchuk3, 
M. Mironenko4. The directions of research of modeling of regional development as country elements 
in the context of current economic reforms are developed by V. Tomareva-Patlahova5. 

Unsolved problems. However, nowadays there is no comprehensive research and methods aimed at 
analyzing the economies of less developed countries and developing countries. Also the existing methods 
of analysis are not universal. Therefore, in order to examine the state of Ukraine’s economy at the regional 
level, it is advisable to form a methodology based on the methods of synthesis and gradual specification. 

Problem statement. The main objective of the article is formalization of the methods of regional 
economic development evaluation and practical implementation of procedures to identify interdependencies 
of dynamics of economic development at regional and national levels. 

Results of research. To formalize the results of practical application of methods of economic 
development evaluation we use general indicators of dynamics of development the parameters of specific areas 
of the state economy. The application of dynamics indicators allows revealing long-term trends and trends of 
individual elements, and allows detecting short-term changes in the processes of growth and development. 

We suppose that the limitations of studies aimed at identifying the effects of stability and instability 
and its relationship with economic growth according to the techniques described in the literature are 
insufficient. Therefore, in terms of objectives set out in the article, we consider it appropriate to carry out 
a systematic research of dynamics of individual elements of economic development (some of its 
peculiarities) and making conclusions concerning its relations and characteristics of the economy of regions 
in Ukraine. It allows identification of signs and causes of changes in dynamics of indicators and its possible 
consequences. 

We propose to carry out evaluation of economic development based on the methodology of four 
stages (Fig. 1). 

 

 

Figure 1. Evaluation method of economic development 

Source: elaborated by the author 

                                                      
1 Барський, Ю.М., Зінчук, Ю.М. (2011). Теорія бюджетного стимулювання регіонального розвитку. Наукові 
праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 19, 223-230. 
2 Дробуш, І.В. (2014). Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації 
соціальних прав. Актуальні проблеми держави і права, 74, 18-25. 
3 Ковальчук, В.Г. (2012). Цілі та критерії соціально-економічного регіонального розвитку. Державне 
будівництво, 2. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_23> 
4 Томарева-Патлахова, В.В. (2013). Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ. Держава 
та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 1, 76-80. 
5 Томарева-Патлахова, В.В. (2013). Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ. Держава 
та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 1, 76-80. 

Stage 1: Evaluation and analysis of interdependence of dynamics  

of economic development at regional and national level 

Stage 3: Evaluation and analysis of interdependence of dynamics  
of economic development and its relationship with dynamics of indicators  

at national level 

Stage 2: Evaluation and analysis of interdependence of dynamics  

of economic development and dynamics of GRP 

Stage 4: Evaluation and analysis of dynamics variance of economic phenomena  

at regional and national level 
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The basis for the research of regional development is the results of interdependencies analysis 
of dynamics of individual indicators of economic development. Sequential stages is the basis of the 
methods offered for evaluating of economic development. Because of practical use of the methodology 
offered the specific assessment (correlation, variance, etc.) would be received. It allows making 
multidimensional analysis of the research object and submitting the results of the research in different 
sections. 

Elements of the research are based on the analysis of interdependencies to determine the strength, 
direction and nature of the interdependencies between different data sets about the dynamics of economic 
phenomena. 

In addition to analyzing interdependencies dynamics of economic phenomena, we consider 
it appropriate to determine the level of dispersion of dynamics of the phenomena in different regions and 
the country as a whole. Differentiation of the dynamics indicators and its deviations beyond the stable 
dynamics provides additional prove the necessity of the research the economic development of Ukraine. 
The conclusions on the methodic applications are the basis for synthetic characteristics and attempt 
of determination of regional differences reasons and identification of the factors that conditioned 
the dynamics of economic development of Ukraine. 

We provide practical performance of the stage on identification of dynamics interdependencies 
of economic development at regional and national levels. According to the methods of economic 
development evaluation within the stage 1 execution, it is necessary to analyze the relationship between 
dynamics of individual indicators of regional development and dynamics of GDP per capita in the country 
in general according to the sequence (Fig. 2). 

 

 
 

Figure 2. The sequence of stage 1 of evaluation methods of regional economic development 

Source: developed by the author 

Interim estimation 

Incoming data 

Regions: 
- basic indices of dynamics of individual 
indicators 
- chain indeces of dynamics of individual 

indicators 

Country: 
- basic indices of GDP per capita 

- chain indeces of GDP per capita 

Correlations (interdependence) 

Output data 

The similarity of dynamics of economic development of regions and countries 

  

Country: 
- arithmetical value of basic indices 
of GDP per capita 
- arithmetical value of chain indeces 

of GDP per capita 

Regions: 
- arithmetical value of basic indices 
of dynamics of individual indicators 
- arithmetical value of chain indices 

of dynamics of individual indicators 
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The recommended sequence of stage 1 of evaluation methods of regional economic development 
allows revealing the similarities (coincidence level) of dynamics of economic development of regions and 
countries. This level defines in two dimensions: long-term trends (using basic indices of dynamics – 
Formula 1) and short-term trends (using chain indices of dynamics formula 2). The higher the degree of 
similarity of dynamics of such indices, the higher the level of interdependence, the more stable is the 
economic development. 
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where yt1, yt2, …, ytn – indicator of period;  

yt0 –indicator in base period. 
 
To investigate the interdependencies the statistical data for all regions and for Ukraine in general 

is processed. The following economic indicators are calculated: 
A. Real incomes per capita, UAH. 
B. Foreign direct investment (share capital) per capita, USD. 
C. Number of students per 10 thousand population. 
D. Number of employed persons aged 15-70 per thousand population. 
E. Capital investment per capita, UAH. 
F. Retail trade turnover per capita, UAH. 
G. Number of specialists who perform scientific and technical work per 10 thousand. 
H. Exports of goods per capita, USD. 
I. Gross innovation product per capita, UAH. 
J. Gross regional product per capita, UAH (Gross domestic product per capita in Ukraine, UAH). 
Using indices of dynamics it should be calculated an average arithmetical mean for nine indicators 

from A to I (individual values for region and for Ukraine). 
In order to calculate average values of dynamics indices of nine indicators (A-I) in 2006-2016 and 

indices of GDP per capita in Ukraine, correlation indices were calculated. 
Pearson correlation criterion as the criteria of correlation is defined (formula 3): 
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where хі – value of indicator; 

yі – value of GDP per capita, UAH; 

x  – average value of indicator; 
ȳі – average GDP per capita, UAH; 
n – sample size. 
 
Interpretation of the values of Pearson correlation criterion: Rxy = 0 – there is no relationship 

between parameters, 0 <| Rxy | <0.2 – there is hardly any linear relationship between the parameters, low 
level of interdependency, 0.2 ≤ | Rhy | <0,4 – there is a linear relationship, but it is very small, 0.4 ≤ | Rxy | 
< 0.7 – the relationship between indicators is moderate, 0,7 ≤ | Rxy | < 0.9 – the relationship between 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 22 

indicators is considerable, 0.9 ≤ | Rxy | < 1 – the relationship between indicators is very strong, | Rxy | = 1 – 
there is an absolute correlation1. 

Results of correlation values calculation of average basic indices of indicators dynamics and base 
index of dynamics of GDP per capita in Ukraine in 2006-2016 by Pearson criterion is shown in Table 1. 
The materials from the official website of the State Statistics Service of Ukraine2was the background for 
calculation. 

Table 1 

Correlation of average basic indices of dynamics and basic index  

of GDP per capita in Ukraine in 2006-2016 

Indicators A B C D E F G H I 

Value of index 
of linear 
correlation 
by Pearson 
criterion  

0.924 0.953 -0.987 -0.929 -0.332 0.989 -0.980 0.401 -0.072 

Source: calculated by the author 

 
We see that there is hardly any relationship between basic indices of indicator dynamics (-0.072). 

Thus, one might argue that a basic change in GDP per capita in Ukraine does not depend on basic changes 
in gross innovation products per capita in regions of Ukraine. The weak inverse relationship between the 
basic dynamics of indicator E is revealed. It means that in the period there was a weak correlation between 
the basic dynamics of GDP growth per capita and the reduction of basic capital investment per capita. It is 
noteworthy that this relationship is undesirable for an economy because an effective economic activity 
requires capital investments, replacement of fixed assets, investments attracting for its modernization. Only 
in such way, it is possible to fulfill the conditions for extended reproduction and economic efficiency 
increase. It is necessary to neutralize the weak correlation between these indicators by forcing the effects 
of other indicators of economic development. 

It was detected the moderate dependence (level 0.401) between the basic index of dynamics 
of exports and GDP and per capita. The existence of such interdependence is an evidence 
of appropriateness of support and export-oriented regions development. It will increase the efficiency 
of the economy of Ukraine. 

Basic indices of all other indicators of regional development showed a very strong dependence and 
its impact on the basic change of GDP per capita in Ukraine. The direct linear relationship between GDP 
per capita basic index and dynamics basic indices of indicator A (gross income per capita, 0.924), indicator 
B (foreign direct investment per capita, 0.953) and indicator F (retail trade turnover per capita, 0.989) is 
found. So to achieve an economic growth of Ukraine the regional development policies should be based 
on improvement of wellbeing of population, rendering assistance to small (private) business and 
cooperation with foreign investors (for medium and large businesses). The inverse linear correlation 
of basic indices of dynamics of GDP per capita was revealed. There are such values of regional 
development indicators as indicator C (number of students per 10 thousand population, -0.987), indicator D 
(number of employed persons aged 15-70 per thousand population, – 0.929) and indicator G (number of 
specialists who perform scientific and technical work per 10 thousand, -0.980). Such relationship is caused 
by the crisis in the economy of Ukraine and situational approach to management of its development. 
Countries with developed economies have the opposite relationship between these indicators. Therefore, 
the current basic growth of GDP per capita with simultaneous reduction of the basic indicators of regional 
development C, D and G is temporary. It would be negative for economics of Ukraine if this tendency 
remains in the long term. It might cause the degradation and decline of economy. Therefore, the regional 
development policy should be directed to reducing the relationship between basic dynamics of change 
in these indicators and change the nature of this relationship. For this highly skilled personnel (as the result 

                                                      
1 Благун, І.С., Кічор, В.П., Фещур, Р.В., Воробець, С.Й. (2011). Математичні методи в економіці. Тернопіль: 
Навч. кн. – Богдан. 
2 Офіційний сайт Державної служби статистики України <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
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of getting higher education), personnel that influence the innovative recovery of the economy and increase 
of the employment rate of working population should ensure the growth of GDP per capita due to 
expansion and improvement of economic processes in which they participate. Interdependence revealed in 
Ukraine indicates the increase in the share of resource economy and the decrease in the share of knowledge-
based economy as it contributes to the development of the welfare of the population. 

The value of the average basic index of dynamics of the regions of Ukraine in 2006-2016 is shown 
in Figure 3. 
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Figure 3. Average basic dynamics of indixes in the regions of Ukraine  

in 2006-2016. (2006 = 100%) 

Source: prepared by the author 
 
In majority regions of Ukraine there is a convergent evolution observed. However, there are regions 

with average basic dynamics of the indices that deviate significantly from the overall dynamics. These 
regions are Ternopil, Poltava and Sevastopol (up to 2013), and Cherkassy and Ivano-Frankivsk region, but 
the latest development in 2015-2016 was convergent with other regions of Ukraine. 

The next stage of practical approbation of the methods of evaluating of economic development is 
evaluation and analysis of dynamics of economic development at regional and national level due to 
indicators dynamics and chain index of GDP per capita in Ukraine in 2006-2016 by the criterion of Pearson 
(Table 2). 

Table 2 

Correlation of average basic indices of dynamics and basic index of GDP  

per capita in Ukraine in 2006-2016 

Indicator A B C D E F G H I 

Value of index 
of linear correlation  
by Pearson criterion 

0.500 0.605 0.466 0.311 0.139 0.939 0.383 0.909 0.440 

Source: calculated by the author 
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The correlation between average chain index of indicators dynamics and chain index of GDP per 
capita in Ukraine in 2006-2016 differs significantly from the correlation of average basic index of dynamics 
of the similar indicators. 

There is almost no correlation between the chain index of dynamics of indicator E and GDP per 
capita (0.139). There is a weak correlation between the chain index of dynamics of indicator D and 
indicator G and GDP per capita (0.311 and 0.383 respectively). For the majority of indicators of regional 
development there is a moderate correlation between chain indices of dynamics and GDP per capita 
(for A – 0.500, for V – 0.605, for C – 0.466, for I – 0.440). There is a strong dependence only between 
chain indices of dynamics of the indicator F (0.939) and indicator H (0.909) and GDP per capita. 

The main difference between the results of research of the correlation of average base index 
of dynamics and average chain indices of dynamics and GDP per person is only positive correlation in all 
the indicators. The only indicator with the same correlation of base index of dynamics and GDP per capita 
and average chain index and GDP per capita dynamics is the indicator F (volume of retail trade turnover per 
capita). As a result, it may be inferred that the relationship between the volume of retail trade turnover per 
capita and GDP per capita is extremely strong. So according to the regional development policies it is 
necessary to promote small business development and activities of individual entrepreneurs. 

The value of average chain dynamics of the indicators of regions of Ukraine in 2006-2016 is shown 
in figure 4. 
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Figure 4. Average chain indixes of dynamics in regions of Ukraine  

in 2006-2016 (2006 = 0%) 

Source: prepared by the author 
 
The analysis of regional development based on average chain indixes of indicators dynamics in 2006-

2016 shows that in most regions there is a convergent development. Exceptional was just a period in 2014-
2016 in Donetsk and Lugansk regions. The main reasons for this were the temporary occupation 
of the territory, insufficient statistical data accuracy and significant decrease of population in these regions. 
It should be noted that Donetsk and Luhansk regions were the most densely populated regions in Ukraine 
until 2014, so internal migration from these regions affected significantly the dynamics of chain indices 
of indicators dynamics. 
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In different years, there was an emergence of leader regions. The average chain indices of indicators 
dynamics of them are significantly higher than the average chain indices of dynamics in other regions. 
In 2007 it was Ternopil and Vinnytsya regions, in 2009 and 2011 it was the city of Sevastopol and Poltava 
region, in 2010 it was Kyiv. 

Conclusions and prospects for further research. After execution of the stage 1 of the developed 
technique of evaluating the economic development of regions (as for analyzing the interrelations of the 
indicators of economic development at regional and national level), it was revealed the correlations between 
the basic indices of dynamics of the indicators of regional development and basic indices of dynamics 
of GDP per capita. In case of the close linear relationship, it is possible to construct regression models 
for forecasting the economic development in Ukraine and finding the ways to achieve it. 

In further researches, it is advisable to focus on thorough evaluation of methods for other stages 
of economic development and practical application of the results obtained during the formation of regional 
development policy. 
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The article covers the specifics of economic and ecological policy in EU countries, as this is an 

important issue related with impact of human activities on the environment. Attention is paid to 

the process of introduction of "greening" policy in European countries. It is admitted that some 

countries apply "green technologies" which positively facilitate attraction and use of "greening 

business". Usage of ecological and economic tools enables efficient regulation of environmental 

issues and providing of environmental security for mankind. Human behavior, which in the 

developed society possesses exclusively wide and various spectrums, has a certain limit, though 

not always presicely fixed. Also, there was defined the notion of green business, as soon as its 

impact has a significant importance for people’s well-being and influences environment 

positively. As well, it was concluded that state legal regulation has a significant impact 

on establishing of favorable environment. 
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Постановка проблеми. Економічні та екологічні зв’язки між країнами Європи 
взаємопосиленні з економічної точки зору. Донедавна людська діяльність та її наслідки чітко 
розмежовувалися в рамках держав ЄС. Потім існуючі кордони стали зникати. Промислова 
революція, як продовження науково-технічної відкрили дорогу до формування єдиного світового 
господарства. Прояви екологічного ризику для навколишнього природного середовища та здоров’я 
людей у країнах Європи внаслідок природних стихійних явищ і небезпечних техногенних впливів 
обумовлюють доцільність активних творчих дій, вироблення підходів та механізмів щодо його 
відвернення. Також, здійснення ліквідаційних та реабілітаційних заходів у разі настання негативних 
наслідків надзвичайних екологічних ситуацій. Доцільно зауважити, що у рамках концепції сталого 
розвитку європейські країни прийняли напрям щодо екологічної відповідальності бізнесу, яка 
зрозуміло враховує екологічні норми господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх працях дослідники Д. Г. Лукьяненко, 
А. М. Поручик, А. М. Колот розглядали питання щодо економіко-екологічної політики в країнах 
Європи, Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова досліджували особливості європейського права 
щодо збереження довкілля з позицій діяльності бізнес-структур. У своїх дослідженнях 
Маслюківська О. розглядала застосування принципів «зеленого офісу» в організації, що 
у загальному пов’язано з «зеленою економікою». 

Постановка завдання. Важливу роль у системі протидій загрозливій екологічній небезпеці 
відіграє державно-правовий механізм гарантування екологічної безпеки, зокрема різноманітні 
засоби сучасного законодавства у цій галузі. Екологічні проблеми світової спільноти неможливо 
вирішити лише зусиллями держави. Корінь проблем криється не в законах, а в коштах, необхідних 
для їх виконання, у професійній кадровій роботі та пропаганді соціальної значущості 
природоохоронної діяльності. Потрібен внесок великого бізнесу, особливо в довгострокові «зелені» 
програми безпечного техногенного впливу на навколишнє середовище. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. У країнах Європейської співдружності 
екологічне регулювання поєднує збалансовані адміністративно-контрольні та фінансово-економічні 
важелі, які дозволяють ефективно регулювати питання охорони довкілля та забезпечення 
екологічної безпеки. У процесі предметно-духовного освоєння довкілля в країнах Європи 
виникають динамічні еколого-економічні розбіжності. Довкілля є гнучким екологічним фактором 
суспільного відтворення, що досягає найважливіші функції життєзабезпечення людства. Природні 
ресурси є базовим структурним елементом продуктивних сил. Привласнення природних ресурсів 
відбувається у системі певних виробничих відносин, що виникають у процесі перетворення 
природної речовини у споживчу вартість. В будь-якому випадку у взаємовідносинах з довкіллям 
членів людського суспільства виникають специфічні економічні відносини – відносини 
національного природокористування. Так, головна роль у даних відносинах належить державі, яка є 
економічним суб’єктом, що втілює суспільні екологічні інтереси. Вона покликана: 

• по-перше, адекватно впливати, як безпосередньо, так і опосередковано, на становлення 
цивілізованого ринкового механізму у ековиробництві; 

• по-друге, сформувати ефективну систему державного регулювання національних еколого-
економічних процесів; 

• по-третє, виконувати важливу функцію координації та оптимізації ринкових механізмів та 
механізмів суспільного регулювання; 

• по-четверте, створити необхідні передумови для розвитку ефективних форм громадянського 
еколого-економічного регулювання, суб’єктами якого виступають суспільні екологічні організації. 

Загалом, регулювання еколого-економічних процесів – це система державних заходів, 
спрямованих на забезпечення нормального процесу суспільного відтворення, сприятливих 
екологічних умов для функціонування національної економіки. Ринкове еколого-економічне 
саморегулювання сприяє зростанню ресурсозабезпечення та ресурсовіддачі, 
конкурентоспроможності продукції, формуванню системи позабюджетних екологічних фондів. 
Розвиток національної індустрії охорони та відтворення навколишнього середовища визначається 
умовами формування та функціонування екологічного ринку. 

Так, основною ознакою господарства країн ЄС стає екологізація промислового процесу, 
можливість досягнення економічного росту та одночасного збереження природи, попередження 
конфліктів між цими сферами буття людей. З 2000-х років ця концепція є офіційним курсом 
державної екологічної політики Голландії, Німеччини, Великої Британії. Важливо виділити етапи 
реалізації політики сталого еколого-економічного розвитку країн ЄС 1. 

Заповзятість держав-членів у складі ЄС щодо створення та запровадження сталого еколого-
економічного розвитку слід розглядати з двох позицій: держави, що ведуть пасивну політику 
у галузі охорони природи та держави, що активно співпрацюють у цій сфері. Держави, які активно 
виступають у справі розробки екологічної політики, це Австрія, Данія, Нідерланди, Німеччина, 
Фінляндія, Швеція. Вони впроваджують політику «озеленення» в ЄС через проведення різних 
заходів економічного, соціального, політичного, громадського характеру. Принципи «зеленої 
економіки» у країнах Європи підкріплені законодавчо і виступають основою для розробки 
практичних програм розвитку і планування2. Започаткування впроваджень відбулось на рівні 
програм спершу в гірських європейських країнах, а саме Австрії та Швейцарії, Чорногорії. 
У Австрії, Німеччині й Швейцарії створені потужні еколого-економічні об’єднання, які спільними 
зусиллями дозволяють просувати на внутрішній і зовнішній ринки все, що пов’язане з чистою 
економікою – це продукти харчування, вироби з деревини, туризм3. 

Досвід Європи свідчить, що «зелена економіка» є вигідною, особливо це стосується «зеленого 
туризму». Він є одним з найприбутковіших секторів економіки. Так, у Швейцарії в цьому секторі 
створено понад 180 тис. робочих місць. Лише протягом 2015 року Австрію відвідало 39,4 млн. 
туристів, а загальний дохід туристичної галузі становив 45,7 млрд. євро. Німеччина також є 
успішним прикладом країни, «зеленої економіки», вона сьогодні займає провідне місце в області 

                                                      
1 Лукьяненко, Д.Г., Поручик, А.М., Колот, А.М. [и др.] (2008). Глобальная экономика XXI века: человеческое 
измерение. Київ: КНЭУ. 
2 Маслюківська, О. Застосування принципів «зеленого офісу» в організації. 
<http://www.slideshare.net/Maslyukivska>. 
3 Перспективи реалізації в Україні курсу на «зелену» економіку та «зелену» промисловість у світлі рекомендацій 
Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20». <http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=185936>. 
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екологічно чистих робочих місць у галузях з передовими «зеленими технологіями» на виробництві. 
Поєднання стратегічної промислової політики, скоординованої підготовки, сильних профспілок і 
політичної волі для проведення екологічної політики допомогли Німеччині стати лідером в галузі 
зеленого будівництва, відновлювальних джерел енергії та зеленого виробництва. Німеччина 
сьогодні представляє 16% світового ринку в галузі технологій по охороні навколишнього 
середовища. Це робить німецьку «зелену економіку» не тільки рушійною силою економічного росту 
та екологічної стійкості, але й важливим джерелом нових робочих місць. В 2014 році Німеччина 
повідомила про 2,2 мільйонів зелених робочих місць в межах галузей «зеленої економіки». Такий 
приріст викликаний великими інвестиціями державних коштів у вигляді грантів і кредитів. 

Іншим прикладом успішного «озеленення» промисловості є Норвегія – країна, що донедавно 
вважалася однією з найбільш забруднених в Європі, а на сьогодні входить до рейтингу найбільш 
екологічно чистих країн світу (показник ері у 2016 році для цієї країни становив 86,9 із 17 місцем 
у рейтингу). І це враховуючи, що саме Норвегія знаходиться у трійці лідерів країн-експортерів 
нафти і газу і має низку промислових гігантів. 

У 2010 році Європейська Комісія запустила нову всеохоплюючу стратегію для зеленого 
зростання, інновацій та робочих місць: «Європа 2020. Стратегія для розумного, сталого та 
інклюзивного зростання. Зелене зростання є основою Стратегії 20201. На нашу думку, зелений 
бізнес – це певний вид комерційного господарювання, за головну мету покладено отримання 
прибутку від реалізації якісних екологічних товарів й послуг, виробництво та надання яких 
передбачає застосування методів та технологій, що мінімізують інтегральний екодеструктивний 
вплив на довкілля. Використання таких товарів та послуг сприятиме максимальним екологічно 
сприятливих умов життя для споживачів яке в короткому да довгостроковому періодах приведе 
до формування екологічної свідомості суспільства. 

Також, слід зазначити, що розроблена стратегія 2020 презентує три взаємодоповнюючих 
пріоритети, а саме: 

− розумне зростання – тобто, розвиток економіки, базований на знаннях та інноваціях як 
ключових елементів конкурентоздатності; 

− стале зростання – тобто, розвиток ресурсоощадної, низьковуглецевої та конкурентної 
економіки; 

− інклюзивне зростання – тобто, сприяння розвитку соціально зорієнтованої і територіально 
єдиної економіки з високим показником зайнятості. 

Так, в рамках концепції «зеленого бізнесу», провідні компанії таких європейських країн як 
Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія вводять 
у практику сучасного бізнесу набір інструментарію, який сприяє «озелененню бізнесу». До таких 
інструментів належать обов’язкові внески, стягнення, митні податки, цінові інструменти, екологічне 
страхування та інші. 

Отже, за даними компанії Roland Berger Strategy Consultants «GreenTech-Study», обсяг 
зеленого ринку в 2014 році оцінювався на рівні € 1,900 мільярда з перспективами зростання до € 
3,100 у 2020 році.2. Ці оцінки відповідають прогнозам Організації ООН з промислового розвитку 
(UNIDO), згідно яким на світовому ринку екологічні технології та низько вуглецева промисловість 
в даний час оцінюються приблизно в $ 1,000 млрд., і очікується, що збільшиться до $ 3,000 млрд. 
в 2020 році. 

Так, доцільно зауважити, що у рамках концепції сталого розвитку європейські країни 
прийняли напрям щодо екологічної відповідальності бізнесу. При вираховуванні екологічних норми 
господарювання. Суть екологічної відповідальності виявляється через три основні функції: 
стимулюючу, компенсаційну, та превентивну. Відповідно полягає в збереженні сталого балансу 
економічних та екологічних інтересів у процесі господарської діяльності. Найбільш відповідальним 
у даному контексті є людина. 

Міжнародна екологічна безпека є системним і багаторівневим процесом інтеграції, 
регіоналізації, лібералізації та демократизації міжнародних відносин3. Так, зазначені складові 

                                                      
1 Закон про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року 2010 
(Верховна Рада України). <rada.gov.ua>. 
2 Roland Berger Strategy Consultants. <http://ru-wiki.org/wiki/ Roland_ Berger_ Strategy_ Consultants>. 
3 Микієвич, М.М., Андрусевич, Н.І., Будякова, Т.О. (2004). Європейське право навколишнього середовища. Львів. 
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механізму формують комплекс екологічних умов існування людства і впливають на функціонування 
природоохоронних інституцій, екологічних організацій, спричиняючи створення спеціальних 
режимів взаємовідносин країн з метою упередження екологічних небезпек. Наведені складові є 
основою для формування стійкості світової економіко-екологічної правової системи. 

Дослідження у сфері застосування різних інструментів з метою забезпечення системи 
екологічної безпеки бізнесу. При цьому вони змістовно проводяться багатьма сучасними вченими 
економістами та екологами. Визначаються можливості екологізації вкладень у діяльність 
з розглядом механізмів удосконалення системи екологічного оподаткування, що впливають 
на діяльність суб’єктів господарської діяльності у межах зниження негативного впливу на оточуюче 
середовище. 

Можна стверджувати, що суспільство різного історичного моменту ніби знаходиться 
у просторі можливостей між двома орбітами. Одну орбіту (її можна назвати тоталітарною) – коли 
одразу, без обговорення відкидаються, як помилкові, всі погляди, що відрізняються від «офіційних». 
Іншу орбіту прийнято називати ліберальною, зумовлює ситуацію, коли різноманітність поглядів та 
думок не тільки не забороняється державою, а навіть підтримується як показник досягнутих 
у суспільстві свобод. 

Поведінки людини, який у розвиненому суспільстві винятково широкий та багатоманітний, 
але має визначену межу, хоча і не завжди чітко зафіксовану. 

Екологічно відповідальними прагнуть бути не тільки великі корпорації, але й представники 
малого бізнесу. За результатами досліджень Федерації малого бізнесу встановлено, що майже 90% 
власників малих підприємств у Євросоюзі та Великобританії впроваджуючи елементи екологічної 
відповідальності у свою діяльність керуються особистими переконаннями, понад 50 % роблять це, 
щоб зменшити негативний вплив від свого бізнесу на навколишнє середовище. Три чверті 
вважають, що дотримання принципів екологічної відповідальності – є нормою ведення бізнесу 
у сучасних умовах. Близько третини власників малих підприємств переконані, що екологічно 
орієнтований бізнес може поліпшити імідж компанії та бути її ефективним PR-інструментом. Поряд 
з цим 20% представників малого бізнесу вважають, що екологічність їх бізнесу дозволить підняти 
авторитет в очах громадськості. 

Варто також відмітити, що вирішення екологічних проблем сприяло одержанню нових 
можливостей і нових вигод європейськими підприємствами1, зокрема: 

– компанії мають багато додаткових можливостей для розвитку ділової активності, що сприяє 
зростанню конкурентних переваг. Фірми та країни, які раніше за інших здійснили 
капіталовкладення в екологічно чисті технології, стають лідерами на світовому ринку; 

– з ринку зникають конкуренти, які нездатні витримати високі екологічні стандарти. 
Є приклади, коли найкрупніші компанії ініціювали прийняття певного законодавства й стандартів, 
зокрема на захоронення відходів, оскільки вони сприяли тому, що з ринку пішло багато діючих 
компаній і перешкоджали появі нових конкурентів; 

– екологічно зорієнтований лідируючий бізнес захищений від іноземної конкуренції. 
Наприклад, в Данії існує заборона використання імпортних одноразових питних контейнерів під 
приводом обмеження обсягів сміття. 

Тому для вирішення проблем впровадження системи екологічного інвестування необхідно: 
1) створити ефективну систему стимулювання та управління екологічними інвестиціями; 
2) збільшити частки інвестування сільськогосподарського виробництва і модернізації систем 

управління природними ресурсами; 
3) провести реформи у внутрішній політиці, спрямованій на суттєве скорочення 

непродуктивних витрат; 
4) розробити єдину законодавчу базу, яка б регулювала процес екоінвестування. 
В цілому ж варто відзначити, що європейський бізнес у ХХІ с. на шляху 
реалізації нових економічних орієнтирів передбачає вирішення таких завдань екологічної 

безпеки бізнесу: 
– максимально скорочувати енергоємність і ресурсоємність використовуваних технологічних 

процесів; 

                                                      
1 План дій «Україна–Європейський Союз» Європейська політика сусідства 2005 р. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693>. 
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– поступово зменшувати обсяг ресурсів у загальному експорті; 
– локалізувати й модернізувати екологічно небезпечні галузі (металургійну, хімічну, енергетичну); 
– заборонити імпорт і поховання небезпечних відходів; 
– максимально скоротити вирубку лісу, а також запровадити інтенсивне 
лісовідновлення; розширювати території заповідників і національних парків; 
– нарощувати науковий потенціал у сфері екології, особливо перспективних, 

фундаментальних досліджень, які дають можливість сформувати стратегію забезпечення 
екологічної стабільності в XXI столітті; 

– створювати контрольно-наглядову інфраструктуру, яка б спиралася на регіональні й 
локальні системи моніторингу, оскільки екологічні проблеми специфічні і зазвичай мають певну 
географічну локалізацію; 

– спираючись на законодавство, сформувати інфраструктуру фінансового забезпечення 
вирішення екологічних проблем. 

Тож в цілому варто відмітити, що з кожним роком вплив на екологічне середовища 
суспільства та, бізнесу зокрема, посилюється. І тому аби зберегти надані природою багатства та 
надра для майбутніх поколінь, аби реалізовувати основну мету глобального сталого розвитку і 
ставати конкурентоспроможним на ринку сучасні компанії зобов’язані вводити у свою бізнес-
практику екологічні норми і діяти на основі екологічної безпеки. Для цього урядами європейських 
країн приймаються чимало законів, постанов, пактів, нормативно-правових актів, створюються 
асоціації та екологічні фонди, які би не тільки контролювали діяльність суб’єктів господарювання, 
але й стимулювали їх до здійснення «зелених» інвестицій, впровадження «зелених» технологій, 
виготовлення еко-продуктів та еко-товарів з метою досягнення не лише успіху на ринку, але й 
зберігання наявного природно-ресурсного потенціалу Землі.  

Екологічний підхід до оцінки діяльності бізнесу та в цілому економіки країн грунтується на 
ідеї, що сталий розвиток світового господарства має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних 
природних систем, їх життєздатність та глобальну стабільність усієї біосфери. Особливо важливим у 
цьому контексті є здатність таких систем до самовідновлення та адаптації до змін. Мова йде про 
екологічне вимірювання економічної діяльності країн, що дозволить оцінити їх екологічну політику. 
Однак, поняття «екологічного виміру», є недостатньо дослідженим, різні автори мають свої 
подекуди відмінні його трактування. Проте більшість із них схиляються до думки щодо 
комплексності цього явища. Деякі дослідники при визначенні екологічного виміру економічного 
розвитку використовують індексний підхід. Так, значна увага при дослідженні цієї дифеніції 
приділяється індексу екологічного виміру; при цьому він визначається, як здатність системи 
захищати навколишнє середовище через інші критерії. Однак, чіткого визначення екологічного 
виміру не має. Для деталізації цього поняття звернемося до праць дослідників. 

Аналізуючи європейський досвід ведення бізнесу відносно екологічних норм, особливу увагу 
варто приділити податковому законодавству та податковим системам, які ефективно допомагають 
реалізовувати екологічну політику країн. Тож в цілому варто відмітити, що з кожним роком вплив 
на екологічне середовища суспільства та, бізнесу зокрема, посилюється. І тому аби зберегти надані 
природою багатства та надра для майбутніх поколінь, аби реалізовувати основну мету глобального 
сталого розвитку і ставати конкурентоспроможним на ринку сучасні компанії зобов’язані вводити у 
свою бізнес-практику екологічні норми і діяти на основі екологічної безпеки. Для цього урядами 
європейських країн приймаються чимало законів, постанов, пактів, нормативно-правових актів, 
створюються асоціації та екологічні фонди, які би не тільки контролювали діяльність суб’єктів 
господарювання, але й стимулювали їх до здійснення «зелених» інвестицій, впровадження 
«зелених» технологій, виготовлення еко-продуктів та еко-товарів з метою досягнення не лише 
успіху на ринку, але й зберігання наявного природно-ресурсного потенціалу Землі.  

Висновки з проведеного дослідження. Міжнародно-правовий екологічний імператив як 
ідеал, повинен бути передбачений в Екологічній Конституції Землі, чому має передувати 
гармонізація конституційного закріплення права людини на життя у сприятливому довкіллі та 
інших екологічних прав як умови та обов’язку держави здійснювати екологічну функцію відповідно 
до вимог міжнародного і національного екологічного права шляхом реалізації економіко-правового 
механізму охорони довкілля, удосконалення адміністративно-правового забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища та ефективного застосування інституту юридичної 
відповідальності у системі охорони довкілля. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 3 2017 

 31 

References: 
1. Lukianenko, D.H., Poruchyk, A.M., Kolot, A.M. [y dr.] (2008). Hlobalnaia ekonomyka XXI veka: 

chelovecheskoe yzmerenye [The gobal economy of XXI century: human dimension]. Kyiv: KNEU. [in Russian]. 
2.  Masliukivska, O. Zastosuvannia pryntsypiv «zelenoho ofisu» v orhanizatsii [The application of principles 
of «green office» in organization]. <http://www.slideshare.net/Maslyukivska>. [in Ukrainain]. 
3.  Perspektyvy realizatsii v Ukraini kursu na "zelenu" ekonomiku ta "zelenu" promyslovist u svitli rekomendatsii 
Konferentsii OON zi staloho rozvytku "Rio+20" [The prospects of realization of course on «green» economy and 
«green» industry in the light of recommendation of the UN Conference from stable development «Rio+20» 
in Ukraine]. <http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=185936>. [in Ukrainain]. 
4.  Zakon pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku 2010 
[The Law on Basic fundamentals (strategies) of state and ecological politics of Ukraine on the period to 2020 (2010) ] 
(Verkhovna Rada Ukrainy) [The Verkhovna Rada of Ukraine]. <rada.gov.ua>. [in Ukrainain]. 
5.  Mykiievych, M.M., Andrusevych, N.I., Budiakova, T.O. (2004). Yevropeiske pravo navkolyshnoho 

seredovyshcha [The European Law of Environment]. Lviv. [in Ukrainain]. 
6.  Plan dii «Ukraina–Ievropeiskyi Soiuz» Yevropeiska polityka susidstva 2005 r. [The plan of actions 
of «Ukraine – EU». The European politics of neighborhood]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693>. 
[in Ukrainain]. 
7. Roland Berger Strategy Consultants. <http://ru-wiki.org/wiki/ Roland_ Berger_ Strategy_ Consultants>. 
 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 32 

Людмила Надієвець, к. е. н. 
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 

Україна 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ 

КОМПАНІЙ: СТРАТЕГІЯ І ПРІОРИТЕТИ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Liudmyla Nadiyevets, PhD in Economics 

Khmelnitsky cooperative trade and economic institute, Ukraine 

INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES: 

STRATEGY AND PRIORITIES AT CURRENT STAGE 

OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT  

In the article were considered the notions of the categories «investment activities» and 

«investment activities of insurance companies», as well there was defined the place and 

importance of investment for insurance company. Specifics in the formation of investment 

portfolios of foreign insurance companies were studied. The current trends of formation and 

realization of investment potential of Ukraine’s insurance market were analyzed and key factors 

restraining investment activity of insurance companies were identified. There were suggested 

the ways of promotion of domestic insurance companies investment activity under 

the constraints in insurers’ investing growth . 

Key words: investment activity , insurance company, investment potential, investment portfolio 

strategy and investments. 

Вступ. Страхові компанії виступають важливими учасниками в забезпеченні кругообігу 
фінансових ресурсів та створенні необхідних умов для соціально-економічного розвитку 
суспільства. Діяльність страхових компаній на ринку не обмежується лише збором страхових 
платежів та виплатою страхового відшкодування, а також пов’язана із постачанням інвестиційних 
ресурсів в економіку країни. Ключовою особливістю страхового бізнесу є інверсійний характер його 
функціонування, який створює умови для акумулювання значних за обсягом фондів грошових 
коштів та їх максимально ефективного використання з метою отримання додаткового прибутку. 

Фінансові ресурси, які акумулюються страховиками у вигляді страхових резервів, служать 
істотним джерелом інвестицій в економіку. У розвинених країнах світу страхові компанії є 
головними інституційними інвесторами. Не менш важливе значення має інвестиційна діяльність 
страховиків і на мікрорівні, виступаючи одним з головних факторів забезпечення ефективного 
функціонування страхової компанії. З огляду на це дана тема сьогодні є досить актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній літературі значна увага приділяється 
фінансовим аспектам діяльності страхових компаній у працях таких науковців як: В. Базилевич1, 
Є. Бондаренко2, А. Василенко3, А.Залетов4, Р. Пікус5, Н. Ткаченко6 та інші. При всій необхідності, 
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<http://forinsurer.com/public/15/04/14/4717> 
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Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія «Економіка», Вип. 3(156), 6–11. 
6 Ткаченко, Н.В. (2004). Інвестиційна діяльність страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит»; Київ: НАН України; Ін-т економіч. прогнозув. 
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важливості та різноманітності досліджень з даної проблематики, слід зазначити, що сучасні реалії 
вітчизняної економіки та нестабільність її розвитку вимагають постійного оновлення емпіричного 
матеріалу. Отже дослідження проблем інвестиційної діяльності страхових компаній є своєчасним і 
актуальним. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану формування та використання інвестиційних 
ресурсів страхових компаній в Україні, який дасть змогу ідентифікувати стратегію та пріоритети 
інвестиційної діяльності цих фінансових посередників. 

Виклад основного матеріалу. Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де 
об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, формується пропозиція 
і попит на неї1. У сучасній економічній літературі науковці підкреслюють дуалістичний характер 
економічної природи страхування, яке виконує не тільки захисну функцію, але і є значним 
джерелом інвестицій. 

Критеріями віднесення страховика як учасника фінансового ринку до категорії інституційних 
інвесторів є: 

– посередницький характер інвестиційної діяльності; 
– участь у регулярних інвестиційних операціях; 
– істотна частка ринку інвестицій. 
Визначення змісту інвестиційної діяльності страхової компанії неможливе без всебічного, 

комплексного та системного дослідження категорії «інвестиційна діяльність» та «інвестиційна 
діяльність страхових компаній» (табл. 1). 

Експерти компаній зі страхування життя визначили такий порядок пріоритетності принципів 
розміщення капіталу: по-перше, диверсифікація інвестиційного портфелю, а по-друге, 
підконтрольність інвестицій, гарантоване повернення вкладень та дохідність. Експерти з ризикових 
компаній вважають, що по-перше, варто дотримуватись принципу дохідності, по-друге, 
диверсифікації інвестиційного портфелю та гарантованого повернення вкладень, по-третє, 
ліквідності та підконтрольності інвестицій й по-четверте, привабливості. 

Місце та значення інвестиційної діяльності для страхової компанії науковцями визначається 
по-різному. Можна виділити два основні напрямки: перший – інвестиційна діяльність страховика не 
є його основною діяльністю, тому їй необхідно приділяти другорядне значення, оскільки страхова 
функція є першочерговою порівняно з інвестиційною; другий – інвестиційна діяльність є 
рівнозначною страховій діяльності страховика, оскільки основна діяльність страхової компанії 
пов’язана досить часто зі збитками, які можуть компенсуватися прибутком від інвестиційної 
діяльності2. На нашу думку, другий підхід є більш адекватним у сучасних умовах господарювання, 
оскільки ефективна інвестиційна діяльність щодо розміщення страхових резервів і власних коштів 
страховика є засобом забезпечення його фінансової стійкості. 

Світова практика свідчить, що інвестиції страхових компаній здійснюють стабілізуючий 
вплив на економіку і фондовий ринок країни, при цьому найбільший інвестиційний ресурс мають 
компанії зі страхування життя, де значну частину коштів складають довгострокові договори на 10-
15 років. Наприклад, в США біля 30 % довгострокових позик припадає на кошти страховиків, які 
здійснюють страхування життя. У Великобританії на долю таких компаній припадає біля 80 % всіх 
інвестицій страховиків3. 

Структура інвестицій страхових компаній в різних країнах світу розрізняється (табл. 2). Ці 
відмінності в структурах інвестиційних портфелів страховиків різних країн пов’язані з 
особливостями розвитку національних фінансових ринків. Крім того, зміна структури 
інвестиційного портфеля страховиків в значній мірі залежить від ринкових умов. В умовах 
фінансової кризи частка боргових цінних паперів в інвестиційному портфелі зростає, в період 
економічного зростання підвищується частка акцій та інших цінних паперів зі змінною 
прибутковістю. 

 

                                                      
1 Базилевич, В.Д., Базилевич, К.В., Пікус, Р.В. (2008). Страхування. Київ: Знання, 16. 
2 Василенко, А.В. (2006). Інвестиційна діяльність страхових компаній: стратегія та пріоритети. Страхова 
справа, 3(23), 39. 
3 Коробейникова, Е.В., Садыкова, Л.М. (2014). Особенности реализации зарубежными страховиками 
посреднических функцій. Вестник Самарского государственного экономического университета, 8(118), 113. 
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Таблиця 1 

Визначення поняття «інвестиційна діяльність» та «інвестиційна діяльність  

страхових компаній» 

Джерело Сутність поняття 

Інвестиційна діяльність 

1. Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»1 

Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій. 

2. НП(С)БО № 1 «Загальні 
вимоги до фінансової 
звітності»2 

Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових 
інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 

3. МСБО № 7 «Звіт про рух 
грошових коштів»3  

Придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, 
які не є еквівалентами грошових коштів. 

4. Бондаренко Є. К.4 Процес вкладання тимчасово вільних від зобов’язань коштів страховика 
в інвестиційні активи з метою отримання прибутку за умов розміщення 
коштів відповідно до принципів диверсифікації, безпечності, 
прибутковості та ліквідності. 

5. Великий економічний 
словник5 

Вкладення коштів, інвестування; діяльність по вкладенню коштів та інших 
цінностей в проекти, а також забезпечення віддачі вкладень. 

6. Дуфенюк О.М.6 Практичні кроки з реалізації інвестицій, що включають вибір форм, видів і 
об’єктів інвестування, формування ресурсів та трансформація їх в 
інвестиції для отримання прибутку чи іншого ефекту, залежно від цілей 
суб’єктів інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна діяльність страхових компаній 

7. Базилевич В. Д. 7 Вкладення частини тимчасово вільних коштів резервного страхового 
фонду в прибуткові проекти 

8. Василенко А. В.8] Сукупність дій щодо реалізації інвестицій, що віддзеркалює інвестиційну 
функцію страхування, має галузеву специфіку і тісний взаємозв’язок 
зі страховими операціями. 

9. Залєтов О.9 Цілеспрямоване розміщення страхових резервів, резервів 
попереджувальних заходів, власного капіталу страхових організацій 
на певний строк у формах, в об’єкти та інструменти, що здатні приносити 
дохід з метою отримання прибутку та (або) досягнення іншого корисного 
ефекту для виконання страхових зобов’язань перед клієнтами, а також 
інших зобов’язань перед кредиторами та власниками страховика. 

10. Ткаченко Н. В.10 Інвестиційна діяльність є головною, бо вона створює умови для виконання 
страхових зобов’язань перед клієнтами. 

 

                                                      
1 Закон про інвестиційну діяльність 1991 (Верховна Рада України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> 
2 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

2013 (Міністерства фінансів України). <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17>. 
3 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» Міністерства фінансів 
України 2012 (Міністерства фінансів України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_019> 
4 Бондаренко, Є.К. (2013). Визначення та обмеження інвестиційної діяльності страхових компаній. Проблеми і 
перспективи розвитку банківської системи України, вип. 37, 204. 
5 Базилевич, В.Д., Базилевич, К.В., Пікус, Р.В. (2008). Страхування. Київ: Знання. 
6 Бондаренко, Є.К. (2013). Визначення та обмеження інвестиційної діяльності страхових компаній. Проблеми і 
перспективи розвитку банківської системи України, Вип. 37, 205. 
7 Базилевич, В.Д., Базилевич, К.В., Пікус, Р.В. (2008). Страхування. Київ: Знання, 125. 
8 Василенко, А.В. (2006). Інвестиційна діяльність страхових компаній: стратегія та пріоритети. Страхова 
справа, 3(23), 38. 
9 Залетов, А. Страховая политика и стратегия ее формирования в условиях «идеального шторма». 
<http://forinsurer.com/public/15/04/14/4717> 
10 Ткаченко, Н.В. (2004). Інвестиційна діяльність страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Київ: НАН України; Ін-т економіч. Прогнозув. 
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Таблиця 2 

Нормативи інвестиційних вкладень страхових компаній провідних країн світу, % 
(складено на основі1) 

№ 

п/п 

Інвестиційні 
активи 

Німеччина Франція Англія США Росія Японія 

1. Державні цінні 
папери та 
муніципальні цінні 
папери 

< 30 < 65 < 2 < 49 < 30 < 30% 

2. Інвестиційні паї - - - - - - 

3. Банківські вклади - - - - < 50 - 

4. Розрахунковий 
рахунок 

- - < 1 < 1 Без 
обмежень 

- 

5. Акції та облігації 
акціонерних 
товариств 

- - - < 4 < 20 < 35 

6. Право участі на 
частку у 
статутному капіталі 

- - < 60 - < 10 - 

7. Житлові 
сертифікати 

- - < 2 < 17 - < 1 

8. Нерухомість  < 25 < 40 < 20 < 17 < 40 < 3 

9. Валютні цінності - - - - - - 

10. Позики  < 10 < 50 < 2 < 4 - - 

 
Важливою тенденцією розвитку інвестиційних процесів у світі є дедалі частіше вкладання 

коштів страхових компаній в альтернативні фінансові інструменти, а саме: хедж-фонди, фонди 
прямих інвестицій, біржові товари, активи компаній країн, що розвиваються тощо. Вибір 
альтернативних напрямів для інвестування зумовлений бажанням отримати потенційно вищу 
доходність, диверсифікувати структуру інвестиційного портфеля та захистити активи від 
інфляційного ризику. 

У розвинутих країнах світу страхові компанії за обсягом інвестиційних вкладень 
перевищують загальновизнаних інституціональних інвесторів – банки й інвестиційні фонди. Для 
прикладу прибуток від інвестицій у зарубіжних страхових компаніях становить у середньому  
20-30 % від сукупного доходу, в країнах СНД – 3-10%, а в Україні 2-3%2. Це свідчить про те, що 
в Україні інвестиційна діяльність страхових компаній тільки починає розвиватися. З часом це 
призведе до того, що страхові компанії набудуть якостей потужних інституціональних інвесторів. 

За оцінкою експертів, страховий бізнес України як і раніше не рентабельний внаслідок 
скорочення ринку та посилення недобросовісної конкуренції (високий розмір комісій і низькі 
тарифи). На ринку присутні приховані банкрути (у більшості страховики недокапіталізовані), а 
відпрацьовані схеми банкрутства страховика тільки підсилюють кризові явища на ринку. При цьому 
спостерігається низький рівень входження в бізнес (60 тис. дол.), що відштовхує портфельних 
інвесторів і знижує попит з боку клієнтів3. 

За підсумками 9 місяців 2016 р. страховий ринок скоротився на 41 страховика до 327. 
Нацкомфінпослуг в 2016 р. анулювала ліцензії та виключила з Держреєстру інформацію про 
41 страхової компанії, а також анулювала ліцензії ще 8-ми страховиків. 

                                                      
1 Пікус, Р., Нестерова, Д. (2014). Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній. Вісник 
Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія «Економіка», вип. 3(156), 7–8. 
2 Залетов, А. Страховая политика и стратегия ее формирования в условиях «идеального шторма». 
<http://forinsurer.com/public/15/04/14/4717> 
3 Залетов, А. Страховая политика и стратегия ее формирования в условиях «идеального шторма» 
<http://forinsurer.com/public/15/04/14/4717>. 
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Активи знизилися майже на 11% до 55 млрд. грн.1. У той же час якість активів значно 
покращилася, оскільки скорочення відбулося в основному за рахунок виведення «сміттєвих» 
паперів. Структура інвестиційного портфелю українських страховиків за три періоди відображена 
в табл. 3. 

Таблиця 3 

Структура інвестиційного портфелю українських страхових компаній  

за 9 місяців 2014 р. – 9 місяців 2016 р. (розраховано за даними2
) 

№ з/п Вид активів 

Структура інвестування, % 

9 місяців  

2014 р. 

9 місяців  

2015 р. 

9 місяців 

2016 р. 

1. Грошові кошти на поточних рахунках 6,30 8,00 8,40 

2. Банківські вклади 23,90 30,30 33,60 

3. Банківські метали 0,10 0,10 0,10 

4. Нерухоме майно 5,10 5,60 6,80 

5. Акції 48,40 37,70 25,10 

6. Облігації 1,60 1,80 1,40 

7. Іпотечні сертифікати 1,00 0,20 0,30 

8. Цінні папери, що емітуються державою 6,50 6,30 14,60 

9. Права вимоги до пере страховиків 7,0 10,10 9,60 

10. 
Інвестиції в економіку України за напрямами, 
визначеними Кабінетом Міністрів України  

0,10 0,03 0,10 

Всього активів, визначених ст.31 Закону України  
«Про страхування» 

100,00 100,00 100,00 

 
Як видно з табл. 3, вітчизняні страхові компанії в здійсненні інвестиційної діяльності 

за підсумками 9 місяців 2016 р. розміщували близько 33 % вільних грошових коштів у банківських 
вкладах та металах, що на 9,7 % більше порівняно з аналогічним періодом 2014 р. Тому можна 
зробити висновок про те, що з огляду на сучасний рівень розвитку фінансового ринку України, 
депозити залишаються найбільш інвестиційно-привабливим фінансовим інструментом для 
страхових компаній. 

Незважаючи на переваги інвестування у банківські вклади, близько 50 % усіх активів 
страхових компаній розміщено в цінних паперах (акціях, облігаціях, іпотечних сертифікатах) 
за підсумками 9 місяців 2014 р. Проте останніми роками виникла тенденція до зменшення їх 
питомої ваги в структурі інвестиційних портфелів страхових компаній (на 24,2 % до 26,8 % 
за аналізований період). 

В цілому структура інвестиційного портфеля українських страховиків характерна для 
нерозвинених страхових ринків економік перехідного типу, на яких переважають ризикові види 
страхування. В таких умовах страховики приділяють основну увагу отриманню високого поточного 
доходу і ліквідності інвестицій. 

Для українського страхового ринку характерною є ситуація, коли страхові компанії 
займаються переважно страховою діяльністю та значно менше інвестиційною, на це впливає ряд 
стримуючих факторів: 

1) внутрішні: низький рівень страхових виплат, низька капіталізація страхового ринку, 
дефіцит висококваліфікованих фахівців, відсутність низки соціально важливих обов’язкових видів 
страхування; 

2) зовнішні: економічні (військово-політична та економічна нестабільність, низький рівень 
економічного розвитку в країні та низький рівень економічного життя населення, висока інфляція, 

                                                      
1 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
<http://nfp.gov.ua/>. 
2 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
<http://nfp.gov.ua/>. 
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корупція), законодавчі (недосконале нормативно-правове забезпечення та податкове законодавство, 
відсутність прозорості та відкритості фінансової та статистичної звітності), інвестиційні 
(обмеженість надійних довгострокових інвестиційних інструментів, дефіцит публічної інформації 
про потенційні об’єкти інвестування, недостатній державний контроль над діяльністю суб’єктів 
фондового ринку, високі ризики інвестицій і їх низька дохідність), культурні (недовіра до страхової 
компанії, низький рівень страхової культури). 

Відповідно до виявлених раніше проблем можна виділити напрями активізації інвестиційної 
діяльності страхових компаній: 

– встановити норматив вкладень в цінні папери, які не котируються на фондовій біржі, 
на рівні не більше 30%. Це дозволить забезпечити фінансову підтримку малого та середнього 
бізнесу, підконтрольність інвестицій з боку інвесторів-страховиків, ріст диверсифікації 
інвестиційного портфеля, а збільшення обсягів страхових премій та резервів сприятиме тому, що 
інвестиційна діяльність страховиків буде мати реальний, а не спекулятивний характер; 

– створити сприятливе економічне середовище для залучення вітчизняними страховиками 
довгострокових фінансових інвестицій; 

– забезпечити створення фондів страхових гарантій з метою відновлення довіри населення 
до страховиків; 

– розробити пакет документів щодо надання додаткових державних гарантій з метою 
забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості страхових компаній, які здійснюють інвестиції 
в реальний сектор економіки; 

– сприяти розвитку фінансового перестрахування як форми взаємодії страхового та 
фондового капіталів; 

– удосконалити нормативно-правову базу в галузі страхування та систему регулювання та 
нагляду за страховим ринком для забезпечення відповідності європейським стандартам. 

Реалізація наведених рекомендацій дозволить створити сприятливе підґрунтя для активізації 
інвестиційної діяльності страхових компаній в середньо- та довгостроковій перспективі. 

Отже, інвестиційна діяльність вітчизняних страховиків є перспективним напрямом їх 
стратегічного розвитку, оскільки може сприяти розширенню сфери і масштабів діяльності, 
отриманню додаткових джерел доходів. Необхідними умовами ефективного розвитку 
інвестиційного потенціалу страхових компаній в Україні є стабілізація політичної та економічної 
ситуації в країні, вдосконалення державного регулювання їх діяльності та підвищення ролі 
інвестиційної діяльності для самих страховиків. 
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SENSITIVITY ANALYSIS OF INDICATORS 

OF INVESTMENT PROJECTS EFFICIENCY 

IN ECONOMIC SPACE OF A REGION 

The effectiveness of the implementation of investment projects in economic space of a region 

depends on many factors, particularly social and economic, political, ecological conditions 

in regions that together constitute meso-economic risks, and affect significantly the 

microeconomic risks. The sensitivity analysis of effectiveness indicators refers to analytical 

methods of risk assessment which are based on evaluation of factors’ influencing investment 

project efficiency indicators, and also enable determination of critical variables (factors) exerting 

project realization and its effectiveness as per which the developer of the project has 

no unambiguous opinion. 

Justification of choice of sensitivity method for analysis of investment project efficiency 

in economic space of a region is carried out highlighting the basic elements of algorithm analysis. 

The theoretical and methodological backgrounds of comparative analysis of various factors 

influencing investment project on the basis of project effectiveness indicator is investigated. 

Thus, at the investment and operational phases during sensitivity analysis of efficiency indicators 

the significance of the certain variables used for assessing of investment project efficiency may 

lead to inaccuracy of certain indicators on investments efficiency. 

Changing of the particular factors can occur for various reasons, for example, changes in cash 

flows may be caused by changed prices for goods and services, general economic changes, 

regional trends etc. Therefore, this method is intended for determination of sensitivity 

of efficiency of the investment project to the changes in various factors, which originates from 

existing methods of evaluation. It should be stressed that the objective of sensitivity analysis is 

not the calculation of a risk, but study of the changes effect on the indicators of investment 

project efficiency in economic space of a region. 

The author proposed definition of the sensitivity coefficient of the investment project during 

identification of the critical variables for each explanatory factor. The notion of explicable 

variable is defined by application of evaluation method of project efficiency, the explanatory 

variables indicate these variables included in the algorithm of evaluation method for investment 

project efficiency, presume the following: dependent – variable which exists in the algorithm of 

the evaluation method of the investment project efficiency, which transformation directly 

depends on the level of independent variables change; independent – which change occurs due 

to direct changes in other variables. 

Thus, the sensitivity analysis allows identification of the most significant indicators of the 

investment project sustainability. Despite certain advantages, the method has a big 

disadvantage, which is the lack of risk measurement. This method is a source of information for 

other more sophisticated methods of risk assessment and the indicators of investment projects 

efficiency. It should be admitted that the main disadvantages of sensitivity analysis of indicators 

of investment projects efficiency are the following: assumption of a constant level of remaining 

independent explanatory variables in the analysis of changes in certain independent explanatory 

variable; incompetence. Consequently, this method identifies risks, but does not measure them. 

In this case, the sensitivity analysis of indicators of investment projects efficiency is characterized 

by: simplicity and ease of implementation; risk detection, which indicates the areas for deeper 

analysis, such as identification of variables; attention to the efficiency of the project; 
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the possibility to apply its results in other methods of risk analysis; it provides a possibility to 

present all the curves of sensitivity in one schedule, which would simplify a direct comparison 

of risks, based on the different independent explanatory variables; the possibility of calculating 

the factor of safety. It is worth to note that at the meso level a region as an isolated unit of 

executive system forms the system infrastructure of the investment activities, which is 

an element of risk management, and affects on the investment risks of a region as a whole, and 

in the direction of a possible increase or decrease. 

The substantiation of choice of analyzing method of sensitivity of investment project efficiency 

in the economic space of a region is conducted, highlighting the basic elements of algorithm 

analysis. The theoretical and methodological backgrounds of comparative analysis of various 

factors influencing investment project on the basis of project effectiveness indicator are 

investigated. The author proposed a notion of the sensitivity coefficient of the investment 

project by identification of critical variables for each explanatory variable. 

Key words: sensitivity analysis, investment projects, risks, effectiveness, region. 

Formulation of the problem. The effectiveness of the implementation of investment projects 
in the economic space of a region depends on many factors, particularly social and economic, political, 
ecological conditions of a regions that together constitute the meso-economic risks, makes a significant 
impact at the microeconomic risks. Analyzing exactly the regional risks and indicators of efficiency 
of investment projects for potential investors is an extremely important issue because there is a choice 
between competing regions, enterprises, projects, it means that there is the consideration of the influence 
of certain microeconomic risks. The actuality of timely and comprehensive identification and objective 
assessment of all possible risks influence on investment processes of a region determines the necessity for 
research into the causes and factors of the level of efficiency of investment projects. Therefore problematic 
aspects of the choice of the optimal method for the assessment of risks and ways to minimize them, 
the formation evaluation system of indicators of efficiency of investment projects in the economic space 
of a region are very acute and require urgent solutions, because the level of investment risks is one of the 
largest obstacle for the investment of resources into a regional economy. 

Analysis of recent research and publications. Theoretical and methodological principles 
of identification and analysis of the investment’s risk aimed to minimize it were researched by a domestic 
and foreign scientists and, in particular: Vitlinskyy V.V., Velykoivanenko H.I., Hamydullyn F.F., Balyant 
H.R., Butko M.P., Akimenko O.U., Murashko N.I., Hlibchuk V.M., Chorna M.V., Glukhova S.V., Sadykov 
M.A., Kolomiec N.O., Dmytrenko E.V., Jaresko R.S., Pylypyak O.V., Shvets L.P., Zaharkevych N.P. etc. 
In the scientific literature analyses of the investment risks is a part of a comprehensive analysis of the 
investment projects and is an important component for passing decisions on choosing of the most 
appropriate for a number of alternative investment projects and solutions to avoid or minimize the risks 
of a specific project. 

After a review of current scientific developments regarding theoretical and methodological principles 
of identification and evaluation of investment’s risk it should be note the following: 

1. Overview investment risks are interpreted as probability of unforeseen losses or failure to achieve 
certain benefits (financial, ecological, industrial, economic, social impact, etc.) under uncertainty of the 
investment activity. At the same time, and investment risk is: 

– the potential failure to achieve the planned objectives of investment (in the form of income or 
social impact etc.) and the resulting as unforeseen loss of money and the cash losses or profits, but lower 
than it was planned before1; 

– a category which is generated by the investor’s activities during the moment of passing of 
a decision concerning the implementation of a certain investment project through the specific objective 
reasons, such as uncertainty, conflict, lack of full information and the possibility of alternative choices, and 
may result in losses or receiving profits in the process of investment activity2. 

                                                      
1 Бутко, М.П., Акименко, О.Ю., Мурашко, М.І. (2009). Інвестиційний менеджмент: теорія і практика. 
Ніжин: ТОВ «Видавництво АспектПоліграф». 
2 Глібчук, В.М. (2011). Оцінювання та регулювання інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств. 
Автореф. Дис. ... кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.04. Львів. 
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2. Theoretical principles of risk management in terms of the risk genesis determine the components 
of the genesis of a risk of an investment project of an enterprise, namely: 

1) clarify the prerequisites of risks arising by establishing preconditions in real time and space, which 
can lead to risk events; 

2) the determining of risk forming factors that characterize the risk situation and may become its 
potential causes; 

3) a description of possible risk situations, the onset of which may lead to negative event; 
4) identifying negative event (consequence) of the certain type of risk and / or aggregate risks in 

relation to the object of study1. 
3. Group distribution of the methods of evaluation of investment risk based on the identification of 

the following1-3: 
– unformalized (qualitative) methods of assessment – analysis of investment sensitivity (the method 

of variation of parameters), scenario analysis of the project (the method of formalized description of 
uncertainty), simulation method (Monte-Carlo method) and method of correction for the risk discount 
factor. Qualitative risk analysis precedes their quantitative assessment, and involves the identification of all 
possible significant risks, the factors and conditions of risk arising are determined, their potential effects 
etc.; 

– formal (quantitative) evaluation methods – statistical method, method of expert evaluations, 
the method of "decision tree", method of the appropriateness of the costs, method of analogs using, method 
of checking the resistance (calculation of critical points) and cash flow method. Quantitative analysis 
allows us to determine the causes, probability and sources of risk, simultaneously to assess the extent 
of their probable consequences; 

– qualitative and quantitative (kVA dimer) – the method of expert evaluations and the formation of 
a risk profile or risk map. 

4. Risk analysis is carried out mainly on pre-investment phase, while they are found in the investment 
phase and project closure phase. Such temporal remoteness of risks occurrence from the time of the 
analysis leads to the following consequences: certain risks may not be taken into account at the stage of 
identification; some identified risks can be assessed accurately due to changes in the external environment 
of the project; making amendments into the project; the evaluation of individual risks may change due to 
the obtaining of more information about it2. This is a reason why there is a necessity for a systematic and 
comprehensive analysis of risks and the effectiveness of investment projects in the implementation of the 
tools of controlling and monitoring for the investment risks, both at the level of the investor and the 
regional authorities, since the latter one is the most interested in reducing regional risks at all stages of the 
life cycle of the investment project and, accordingly, improving the investment attractiveness of a region. 

Based on the analysis of recent researches and publications of conceptual provisions concerning the 
identification and evaluation of the investment risks of the projects, it is worth to note that calculation and 
a clear understanding of project effectiveness indicators to the specific conditions of the economic space 
of a region is necessary for a potential investor in the planning phase when he decide the basic parameters 
of a project with the lowest cost-financial, time and other resources that are necessary. Therefore it is 
necessary to study the peculiarities of analyses of sensitivity of indicators of efficiency of the investment 
project, i.e. the determination of the level of impact on the financial indicators of individual regional 
factors, that may be changed. 

Determination of the objective. This article is aimed to justify of method choice of sensitivity 
analysis (sensitivity analysis) of effectiveness of the investment project efficiency in the economic space 
of a region, that is, theoretical and methodological research of a comparative analysis of the influence 
of various factors on the investment project on the fundamental indicator of project effectiveness. 

The basic material of research. The sensitivity analysis of indicators of the effectiveness relates 
to analytical methods of risk assessment that is based on the evaluation of the influence of the factors 
of the investment project on the change of the effective indicators, and also allows you to determine 
critical variables (factors) that significantly affect on the opportunity for project realization and its 

                                                      
1 Яресько, Р.С. (2016). Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств. Автореферат 
Дис. ... кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.04. Київ. 
3 Вітлінський, В.В., Великоіваненко, Г.І. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ: КНЕУ. 
2 Балянт, Г.Р. (2006). Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових 
відносин. Автореферат Дис. ... кандидата економічних наук: спеціальність 08.04.01. Тернопіль. 
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effectiveness with respect to which the developer of the project has no unequivocal thought. A relative 
influence of the researched factors on the outcome indicators of a project are determined due to a relative 
sensitivity analysis and critical factors of the project are identifies and set of measures to prevent their 
negative impact is developed. The absolute sensitivity analysis involves provides a definition of the 
numerical values of the deviations of the effective indicators, due to changes in the initial parameters 
of the variables. 

Sensitivity analysis of the effective indicators is one of the most prominent, easy to use and allows 
you to determine these parameters that are the most risky for this investment project. Its essence is the 
assessment of the impact of the basic initial parameters of real investment project on the efficiency 
endpoints, such as internal rate of return1. 

In modern scientific literature in general sensitivity analysis has the following stages2: 
1. Definition of the fundamental indicator of effectiveness (internal rate of return or net present 

value). 
2. Choice of the factors of uncertainty of the investment project. 
3. Setting the nominal and limit values of the factors defined in the previous stage. 
4. Calculation of fundamental indicator for all selected limit values of uncertain factors. 
5. Construction of a schedule of the sensitivity to all uncertain factors ("Spider Graph"). 
Thus, among several investment projects it is necessary to choose that one, which has the smallest 

coefficient of elasticity, and therefore the interval between the potential fluctuations in the future is less and 
the risk is less as well. Sensitivity analysis is one of the most common methods of evaluating of the 
investment projects, but it has disadvantages which include: the inability to refine the probability 
of alternatives implementation; it does not take into consideration all possible circumstances; the sensitivity 
between different factors can not always be compared directly; the factors are not mutually independent and 
can change at the same time3. 

The method of sensitivity analyzes allows to investigate the consequence made by a change 
of a certain parameters on the resulting figure, which can be an indicator of the overall project (NPV, IRR, 
PI, payback period) as well as annual indicator of a result of project activity (net profit, gross income). 
The basic condition for improving the sensitivity analysis, which is based on the indicator of NPV is taking 
into consideration a discount rate, which does not involve the risk premium and statement that during this 
certain period only one independent variable can changes. As a rule, the limits of variation of the 
parameters are not more than 10-15% and should match the level of possible fluctuations in the real market 
situation. The coefficient (parameter) of elasticity is an important indicator characterizing the degree 
of sensitivity of a resulting indicator compared with the variable parameter. It shows the ratio of interest 
rate of changes of a resulting indicator to the interest parameter, which varies. The higher the certain 
indicator, the greater impact on the resulting indicator has a parameter that varies. 

However, according to O.V. Pylypyak and other, there are no standards for acceptable degree 
of variation in the results, and therefore a very subjective factor for the results interpreting is includes. 
The authors propose to distribute into the groups the types of the determined form of sensitivity analysis 
of project risks as follows: single-factor and multifactor analysis. In case of single-factor analysis only one 
variable can vary, then under the multifactor analysis there can be a very significant amount of such 
variables, which complicates the procedure of analysis and practically makes impossible the clear 
presentation of the results4. 

Thus, at the investment and operational phases during the sensitivity analysis of efficiency indicators 
of the significance of the separate variables that are used for assess of the effectiveness of the investment 
project the deviations from the accepted values, which leads to inaccuracy of the certain indicators 
of investments efficiency can take place. 

                                                      
1 Вітлінський, В.В., Великоіваненко, Г.І. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ: КНЕУ. 
2 Вітлінський, В.В., Великоіваненко, Г.І. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ: КНЕУ; 
Хамидуллин, Ф.Ф. (2012). Оценка рисков инвестиционных проектов в системе ЖКХ: количественный аспект. 
Проблемы современной экономики, вип. 1 (41), 318-321; Вітлінський, В.В., Великоіваненко, Г.І. (2004). 
Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ: КНЕУ. 
3 Хамидуллин, Ф.Ф. (2012). Оценка рисков инвестиционных проектов в системе ЖКХ: количественный 
аспект. Проблемы современной экономики, вип. 1 (41), 318-321. 
4 Пилипяк, О.В. (2015). Практичні аспекти застосування методу чутливості для оцінки рівня проектного 
ризику. Університетські наукові записки, вип. 1, 365-378. 
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Changing of the particular factors can occur for various reasons, for example, changes in cash flows 
may be caused by changes in the prices for goods and services, general economic changes, regional trends 
etc. Therefore, this method is intended for determination of sensitivity of efficiency of the investment 
project to the changes in various variables, which is expressed using the measures that are derived from 
established methods of evaluation. It should be noted that the objective of the sensitivity analysis isn’t 
the calculation of the risk, but a research of the effect of the changes in adopted in the analysis factors 
on the indicators of investment project efficiency in the economic space of a region. 

Thus sensitivity analysis of indicators of efficiency of investment projects in the economic space 
of a region should be based on the next conceptual aspects (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. The basic elements of the algorithm of sensitivity analysis of indicators of efficiency 

of investment projects in the economic space of a region 

 
Definition of explicable variable caused by using of the method of evaluating the effectiveness of the 

project, and the explanatory variables indicate these variables that are in the algorithm of this method for 
evaluating the effectiveness of the investment project, including: dependent – variable, located in the 
algorithm of the method for evaluating the effectiveness of the investment project, which change is directly 
depends on the level of independent variables change; independent – which change occurs due to direct 
changes in other variables. 

The sensitivity analysis in the simplest version allows to investigate the effect of interest deviations 
of the specific explanatory variables on the explicable variable. Generally, it is well-known that currently 
only one explanatory variable is changing, and others are still on the same basic level. If sensitivity analysis 
is carried out on individual explanatory variables, than changing of one independent variable may change 
multiple dependent variables. Sometimes sensitivity analysis provides simultaneous change of two or more 
independent explanatory variables. The research of the impact of changes in two independent variables 
(eg, discount rate and investment costs) on the explicable variable (such as index NVP), provided under 
conditions that all other variables remain constant, gives reasons to obtain two-dimensional matrix, which is 
a combination of potential for making choices investigated explanatory variables. This allows us to identify 
the steps and actions related to the desired change of one of these variables, while other is changing, 
in order to keep the effectiveness of investments project. 
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Since the aim of the sensitivity analysis is to identify the important factors, so-called critical 
variables, that can the most seriously impact on the project and to verify the impact of successive (single) 
changes of these factors on the results of a project. In theory of an experiment the sensitivity analysis is 
called as single analysis. The factors that are varying during the process of sensitivity analyzing are 
classified as follows: factors influencing on the volume of revenues of the project; factors affecting on the 
amount of project costs. Thus, using this approach the factors that have the greatest impact on the final 
result of investment are determines. This is achieved by changing the value of one of the fundamental 
variables and calculation of NPV of a project. In particular, as the scholars Chorna M.V. and others offer to 
calculate the value of the coefficient of the risk level thus1. 

1

0

1
NPV

CRL
NPV

= −  (1) 

where CRL is a coefficient of risk in fractions of a unit; NPV1 is a value of NPV changes in conditions 
specified factor by 1%; NPV 0 is a basic values of NPV. 

Analyzing the percentage change of particular explanatory variables, it is advisable to separate the 
relevant variables, potential deviations, which will have the greatest impact on the level of effectiveness of 
investment project in the economic environment of a region. Identification of these explanatory variables 
indicates the areas that require additional and thorough analysis, that respectively need to identify the 
critical factors that have the greatest impact on the efficiency of investment project in the economic 
environment of a region. Critical variables can be determined by the research of elasticity of the efficiency 
of investments, which gives the ground to suggest about a change of a level of explanatory variable (eg, 
index NVP), if the value of apparent independent explanatory variable will changes on 1%, and the 
remaining independent explanatory variables would remain the same level. 

Aimed to identify the critical variables for each explanatory variable a sensitivity coefficient, i.e. the 
slope of the curve of sensitivity with different values of the independent variable should be set. Example for 
calculation the value of the sensitivity coefficient is as follows: 

i b

b
NPV
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b

NPV NPV

NPV
WW

ZN ZN

ZN

−

= −   (2) 

where NPV i  is the NPV value for the i-value of the variable Z; NPV b  – base value for NPV; ZN i   

is i-value of the independent variable (ZN i  = ZN b  ± 0,01ZN b ); ZN b  is base the value of the variable Z. 
Sensitivity coefficient provides the information about a level of percent of the changes explanatory 

variable (e.g., NPV) accounts for 1% change of independent explanatory variable ZN. The value of the 
sensitivity coefficient is a constant value in the case, when the dependence of explanatory variable (NPV) 
from the independent explanatory variable is linear for each value of the independent explanatory variable. 
Independent explanatory variables that are linearly change net cash flows predominantly linearly affect on 
the change in the NPV. In that order, the independent explanatory variables lead to changes in the discount 
rate (the cost of private or foreign capital), or influence on multiple dependent variables, and, as a rule, are 
the result of other than linear, changes in the explanatory variable (nonlinear dependence). 

If the sensitivity coefficient value for the researched independent variable is zero, then this change 
has no impact on the analyzed investment project in the economic space of a region. A high absolute value 
of sensitivity coefficient informs about the large impact of the independent explanatory variable. Those 
explanatory variables, whose change by 1% leads to a change in NPV by 1% or more, are critical. 

The sensitivity analysis allows to assess the value of this independent variable for which 
the investment project is profitable, in accordance with the criterion, that relies on a particular method 
of performance evaluation, e.g.: NPV = 0. Such values of independent variables are treated as limit values 

                                                      
1 Чорна, М.В., Глухова, С.В. (2010). Формування ефективної інвестиційної політики підприємства. Харків: 
ФО-П Шейніна О.В. 
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(threshold). Comparison of the ultimate independent variables with basic values can be applied in the 
determination of safety factors for each independent variable. The safety coefficient allows you to 
determine how this variable can be changed without losing profitability of the investment project. 

The sensitivity analysis can be used in the decision-making process within the absolute estimation 
of efficiency of investments in the economic space of a region. Thus, this method doesn’t determine 
directly the level of risk, however, it allows to complete the methods of evaluation of investment projects 
using determining the limit values and factor of safety. Sensitivity analysis can also be used as a criterion 
for comparison of risk relative in evaluating investment projects in the economic space of a region. 

Conclusions. Thus, the sensitivity analysis allows to determine the most significant indicators from 
the point of view of sustainability of the investment project, despite certain advantages, given the great 
disadvantage, which is the lack of risk measurement, this method is a source of information for other more 
sophisticated methods of risk assessment and the indicators of efficiency of investment projects. It should 
be noted that the main disadvantages of sensitivity analysis of indicators of efficiency of investment 
projects are: the assumption of a constant level of remaining independent explanatory variables in the 
analysis of changes in certain independent explanatory variable; incompetence, that’s why this method 
identifies risks, but does not measure them. 

In this case, the sensitivity analysis of indicators of efficiency of investment projects is characterized 
by: simplicity and ease of implementation; function of risk detection, that indicates the areas that should be 
the subject of deeper analysis such as identification of variables that are most likely, paying attention to the 
efficiency of the project; the possibility of using its results in other methods of risk analysis; the opportunity 
to present all the curves of sensitivity on one schedule, that can simplify a direct comparison of risks, based 
on the different independent explanatory variables; the possibility of calculating the factor of safety. It is 
worth to note that at the meso level a region as an isolated unit of executive system forms the system 
infrastructure of the investment activities, which is an element of risk management, and affects on the 
investment risks of a region as a whole, and in the direction of a possible increase or decrease. 
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TERRITORIAL AND FISCAL DECENTRALIZATION 

IN UKRAINE: PRACTICAL RESULTS 

The article reveals the principal issues of practical effects of territorial and fiscal decentralization 

in Ukraine. On the basis of methodological research the essence of the legal forms 

of decentralization is defined. It is determined that the practical result of territorial 

decentralization is ensuring the establishment of new capable territorial communities, which are 

also called unified territorial communities. The practical outcome of fiscal decentralization is the 

growth of financial sustainability of unified territorial communities, and the opportunities 

of bringing in new financial resources. In the process of territorial decentralization, local self-

governments receive more powers and right to make their own decisions on the use of financial 

resources of the unified territorial community. While developing investment projects, the 

probability of attracting additional funds from the State Fund of Regional Development increases 

due to fiscal decentralization. 

Key words: territorial decentralization, fiscal territorial decentralization, budget and tax 

components, practical results. 

Problem statement. The decentralization reform in Ukraine has two corresponding legal forms 
in their practical implementation – territorial and fiscal. During the first stages of territorial and fiscal 
decentralization, there is an impact on administrative-territorial structure of the state, on the system 
of public authorities and the distribution of functions, powers, financial resources between them, and also 
on intergovernmental fiscal relations. The establishment of new territorial entities, which are financially 
capable to provide new high-quality public services, and the establishment of conditions for personnel 
growth in local government are all the main aim in the implementation of decentralization reform, and it 
also updates the study of practical results. 

Analysis of recent research and publications. The significant number of works in the domestic 
scientific literature is devoted to the research of decentralization reforms. Thus, the work of O. Boryslavska, 
I. Zaverukha1 reveals the dynamics and experience of the reform of the administrative-territorial structure. 
The effectiveness of budget and tax policies in the reform of fiscal decentralization, the justification of the 
best methods and tools of controlling budget funds, the analysis of declarations and practical 
implementation of fiscal decentralization are researched by T. Bogolib2, L. Lysiak3, I. Lunina4, 
H. Lopushniak5, I. Chugunov6. 

Given the positive experience of decentralization reform in Poland, a large number of works are 
devoted to the research of this issue by Polish scientists. Thus, Professor E. Rushkovsky7 (E. Ruśkowski, 
2006), analyzing the territorial decentralization, distinguishes its main backbone components. G. Byvalets8 

                                                      
1 Бориславська, О., Заверуха, І., Школик А. (2012). Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн 
та перспективи України. Київ: Центр політико-правових реформ.  
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реалізація. Економічний Часопис -XXI, Vol. 161(9-10), 79–84. 
6 Chugunov, I. (2016). Budget policy under economic transformation. Економічнийчасопис – ХХІ, Vol. 158 (3–4(2)), 
66–69. 
7 Kosikowski, C., Ruśkowski, E. (2006). Finanse publiczne a prawo fi nansowe. Wyd.2. Warszawa: Dom wydawniczy 
ABC. 
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(G. Byvalets, 2012) does not consider the decentralization process as a universal means for socio-economic 
growth of the state. However, Y. Kuliavik1 (Kulawik J., 2016) claims that the fiscal decentralization is 
a tool to ensure the financial sustainability of administrative areas. 

Nowadays, the assessment of the practical results of territorial and fiscal decentralization in Ukraine 
becomes important. 

Formulation of a task. Based on the above, it is possible to formulate research objective, which is a 
determination of practical results of territorial and fiscal decentralization in Ukraine. 

Presentation of the research material. The beginning of the decentralization reform in Ukraine was 
announced as the reform of local government. In particular, on April 1, 2017 the Government of Ukraine 
adopted "Concept of local government reform and territorial organization of power". According to this 
Concept, it was expected to create capable territorial communities, provided the transfer of authority and 
resources to local self-governments (rural and urban councils). 

Namely, the territorial decentralization as a modern reform of administrative-territorial structure is 
based on two fundamental conditions of its realization: the reform of territorial entities should take place 
through voluntary unification of territorial communities (UTC); new territorial communities must be able to 
provide new quality of public services. 

Nowadays, the conditions of territorial decentralization are provided by a number of legal 
documents: the Law of Ukraine "On cooperation of local communities" 17 June 2014, No. 1508-VII, the 
Law of Ukraine "On Voluntary Unification of Territorial Communities" 5 February 2015, No. №157-19, 
"Methods of forming of capable territorial communities" CMU approved on April 8, 2015 No. 214, the Law 
of Ukraine "On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the reform of intergovernmental fiscal 
relations" 26 April 2015, ground 288-19, etc. 

Turning to the study of the essence of decentralization, it is hard to fully agree with the opinion of the 
Polish scientists, that the process of decentralization should be considered by the subjects and spheres 
of influence distinguishing territorial, substantive and functional decentralization. However, it is fully 
rational to share their approach to the interpretation of territorial decentralization as a the process of 
creating public administration, which will carry out self-government in administrative-territorial units and 
regardless of the state authorities, being out of their system and hierarchical subordination, i.e. local and 
regional authorities2. Polish Professor Ye. Rushkovskyi has distinguished three system-components of the 
territorial decentralization while analyzing it: political decentralization (corresponding structure), 
administrative decentralization and financial decentralization3. 

Similarly, the vast majority of domestic scientists distinguish administrative (territorial) 
decentralization, financial (fiscal) decentralization, budget decentralization and others. Therefore, it is 
essential to make a more detailed analysis of the content and the practical results of two areas 
of decentralization, such as territorial and fiscal. 

Assessing the practical results of the decentralization process, firstly it is vital to focus on its 
territorial (administrative) component. The Law of Ukraine "On Voluntary Unification of Territorial 
Communities" that was approved on 5 February 2015 allowed local governments to unite into local 
communities, but de facto to form new administrative-territorial units (ATU) – unified territorial 
communities (UTC). In fact, in two years’ time there were created 366 unified territorial communities 
(UTC), 159 in 2015 and 209 in 2016 (as of January 1, 2017). 

In 2016 the pace of establishing territorial communities accelerated: their number has increased from 
159 to 366, and the population has more than doubled, exceeding 3.1 million people. Today, they have 
unified 1740 (about 15%) former city, town and village councils. The geography of the most active regions 
in establishment of unified territorial communities has also changed. As a result, Zhytomyr, 
Dnipropetrovsk, Vinnytsia, and Zaporizhzhia regions are ahead. Instead, the pace of establishment of 
territorial communities in Ternopil and Khmelnytsky regions, which were initially ahead, has significantly 
stagnated. However, it is currently Khmelnytsky region, which has the largest share of unified territorial 
communities, covering more than 43% of the area and concentrating about a third of the population 
(434 thousand people). 

                                                      
1 Kulawik, J. (2016). Federalizm fiskalny a rozwój wiejski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Vol. 3 (348), 41–66. 
2 Woś, T., Stelmach, J., Bankowicz, M., Grzybowak, M. (2003). Włydyka Wiedza o społeczeństwie. Warszawa: 
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. 
3 Kosikowski, C., Ruśkowski E. (2006). Finanse publiczne a prawo fi nansowe. Wyd.2. Warszawa: Dom wydawniczy 
ABC. 
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Overall, as of April 2017, there were established 366 unified communities, where the elections to 
local authorities have already taken place, and 47, where the elections were held on April 30 this year. 
In addition, according to the Ministry of Regional Development, at the final stage of establishment there are 
still 102 potential communities. So, there are more than 500 unified territorial communities that have been 
already established or might be established soon. On March 14, 2017 there was signed the law on the 
peculiarities of voluntary unification of territorial communities, located in the territories of adjacent areas, 
which will allow holding the elections in a number of unified territorial communities. It will probably 
accelerate the process of establishing new communities, since many town and village councils on the 
borders of different areas are attracted by neighboring centers. In some cases, a similar situation is observed 
on the borders of regions, but then it is needed to amend the Constitution1. 

Therefore, the main practical results of territorial decentralization are the establishment of new 
territorial entities, i.e. unified territorial communities, along with their new powers and independent right to 
make management decisions regarding the use of financial resources. That last part of practical value 
of territorial reform takes us to fiscal decentralization. 

The essence of fiscal decentralization is the ability of local authorities to ensure independent and 
effective territorial community social services by balancing expenditures and revenues with local needs and 
capacities. Thus, there are two main causes of fiscal decentralization in Ukraine. Firstly, there is an actual 
need to ensure the financial autonomy of local governments. Secondly, decentralization is necessary to 
ensure effective service delivery, which is closest to the people, improve management and increase 
efficiency in undertaking the tasks, which were transferred to the local level, the level of territorial 
communities. 

Based on its essence, fiscal decentralization has two components: tax and budget decentralization 
(Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. The components of fiscal decentralization 

As an economic category, tax decentralization involves improving and strengthening the rights and 
powers of local and regional self-government concerning the independent decision-making and the 
formation of local budgets by self-establishing tax rates, fees and benefits. 

Budget decentralization is a process of transferring revenues and / or expenditures of funds to lower 
levels of government, while maintaining fiscal accountability. 

In practice, tax decentralization in Ukraine implies strengthening and consolidating of state taxes 
assigned to local budgets and improving the system of the local taxation (Fig. 2). 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Крамар, О. (2017). Децентралізація: перетягування ковдри. <http://tyzhden.ua/Politics/191040>. (2017, May, 
01). 
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Fig. 2. Tax changes in the tax decentralization in Ukraine
 1
 

* Compiled by the author on the basis of the current Tax Code of Ukraine 
 
 

                                                      
1 Податковий кодекс 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (2017, May, 26). 

Tax changes 

On December 28, 2014 the Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted the amendments to the Tax Code of Ukraine 

Transferred from 
the state budget 
to local budgets: 
- 100 % payment for 
administrative services; 
- 100 % of the state fee; 
- 10 % income tax 
of private sector 
enterprises. 
 
 

New payments to 
local budgets: 
- Excise tax on the 
sale of excisable 
goods by business 
entities of the retail 
trade. 

Transferred from the 
development budget to the 
general fund of the local 
budget: 
- Single tax; 

-Property tax (taxation 
of commercial real estate 
and cars with large engine 
capacity); 

- Transfer from special fund 
of the environmental tax 
(except for radioactive waste) 
while increasing enrollment 
norm to 80%  
(current rate – 35%). 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 50 

The basis of tax decentralization in Ukraine was founded on the eve of 2015, as a result of the 
adoption of the Tax Code. At the same time, the first stage of the budget decentralization was held along 
with the adoption of the amendments to the Budget Code. In addition to the changes in the budget and tax 
legislation, there was adopted a number of important documents, which have contributed to the 
implementation of the decentralization process in Ukraine. On August 6, 2014 the Cabinet of Ministers of 
Ukraine approved a new National Strategy of Regional Development for the period till 2020. At the end of 
2014, the Verkhovna Rada of Ukraine amended the Budget Code, in particular the article 241 about State 
Regional Development Fund, which provided an opportunity to attract additional financial resources of 
local self-governments for development projects. At the beginning of 2015, the Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted the Law "On State Regional Policy", which determined objectives, basic principles and priorities of 
state regional policy; the foundation for coordinating the authorities regarding the regional development 
policy, etc. As required by the Law, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Decrees №195 and 
№196, which defined the procedure for the preparation, evaluation and selection of projects for regional 
development in 2015-2016. On October 7, 2015 the Cabinet of Ministers of Ukraine approved a plan for 
2015-2017 for the implementation of the State Strategy for Regional Development. On February 5, 2015 
the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law "On Voluntary Unification of Territorial Communities", 
which provided an increase of their financial security and the revival of infrastructure in these localities. 

In general, in 2015-2016 fiscal decentralization in Ukraine passed the first stage, which provided 
an increase of budget and financial independence of local budgets, stimulated territorial communities to 
voluntary unification, expanded opportunities to attract additional financial resources for the 
implementation of regional development projects, and provided regional policy reform. The key changes 
in the process of fiscal decentralization were provided by relevant regulations and implementations  
(table 1). 

Table 1 

The key changes in the process of fiscal decentralization 

Key change Legislation Implementation 

Implementation of fiscal 
decentralization and financial 
stability of local budgets 

Changes to tax and budget legislation New rules for communities that 
were voluntary unified 

Implementation of regional policy 
reform and effective mechanisms 
for supporting regional 
development 

Changes to the Budget Code regarding 
the State Regional Development Fund, 
the Law "On Fundamentals of State 
Regional Policy" 

Financing of the Regional 
Development Fund projects is 
available for the communities  
that were voluntary unified 

 
In 2015, analyzing the change in the volume of revenues to local budgets without taking into account 

the transfers, at first sight, it seemed that fiscal decentralization had an opposite effect, i.e. there was a 
decrease of those revenues compared to 2014 by 1.3 billion UAH (table 2). However, according to the 
Ministry of Finance of Ukraine, in 2016, there was growth in local revenues without transfers by 46.8 
billion UAH, which was much higher than revenues in 2014 before the decentralization reform. That 
means, the changes that occurred in the budget and tax areas in the context of fiscal decentralization 
provided their financial effect. The growth of financial resources in local budgets occurred not only due to 
the growth of tax revenues, but also due to changes in intergovernmental fiscal relations. As part of local 
budget revenues, the amount of subventions, which have a targeted direction and ensure effective use of 
budget funds in the field, have significantly increased. 

Due to the implementation of fiscal decentralization in Ukraine, the first practical results were 
obtained. A new leveling system, which allows leaving most of the funds in the field, provided a change in 
the share of subsidized local budgets, simultaneously tripling the share of donor budgets and ensuring the 
availability of balanced budgets (рiс. 3). Local self-governments have become less dependent on the 
decisions taken at the center. 

According to the reports of the Ministry of Regional Development, Construction, and Housing and 
Communal Services of Ukraine, due to the first stage of fiscal decentralization, in 2016, own revenues of 
local budgets of Ukraine increased 1.5 times (+ 49,3%) or 48.5 billion UAH compared to 2015, and 
amounted to 146.6 billion UAH. 
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Table 2 

The dynamics of revenues and transfers of local budgets  

of Ukraine during 2013-2016 

Index 

Years Absolute increase 

2013 2014 2015 2016 
2014-

2013 

2015-

2014 

2016-

2015 

Revenues of local budgets 
(excluding intergovernmental 
transfers), billion UAH. 

105,20 101,10 99,80 146,60 -4,10 -1,30 46,80 

The share of income, % 47,59 43,63 36,42 42,80 -3,96 -7,21 6,38 

Official transfers from 
government, billion UAH., 
including: 

115,84 130,60 174, 19 196,00 14,76 43,59 21,81 

Grants, billion UAH. 61,22 64,43 5,26 4,70 3,21 -59,17 -0,56 

Subventions, billion UAH. 54,62 66,16 168,93 191,30 11,54 102,77 22,37 

The share of income, % 52,41 56,37 63,58 57,20 3,96 7,21 -6,38 

Total revenues, billion UAH. 221,01 231,70 273,99 342,60 10,69 42,49 68,61 

* Compiled by the author based on data from the Ministry of Finance of Ukraine
 1

,
2
 

 
The establishment of unified territorial communities (UTC), which during the first stage 

of decentralization were formed 159 units, provided them with access to direct intergovernmental fiscal 
relations with the state budget and obtaining basic (reverse) grants, educational and medical subventions. 
In 2016, own revenues of these unified communities’ budgets increased more than 3 times compared to 
2015 (from 1 billion UAH up to 3.3 billion UAH). Per capita, on average, own budget revenues of unified 
territorial communities (UTC) increased by 1645 UAH (from 700 UAH to 2345 UAH). 

In total, the resources of local budgets of 159 unified territorial communities (with transfers) 
increased almost 7 times (compared to the revenues to the budgets of local councils that joined unified 
territorial communities in 2015) and amounted to 7.1 billion UAH. At the same time, state financial support 
in 2016 for development and infrastructural facilities totaled 7.3 billion UAH, including unified territorial 
communities that received nearly 1.2 billion UAH, and allowed them to implement 1500 development 
projects3. Due to the growth of own budgets of unified territorial communities (UTC) and their capabilities 
to raise funds from the State Fund of Regional Development, numerous infrastructure projects 
(kindergartens, water systems, rural and urban roads, road lighting, etc.) have been restored or built in many 
localities. 

Thus, summing up the analysis of the practical results of territorial and fiscal decentralization, it is 
important to emphasize the major successes and financial benefits of this reform. Territorial 
decentralization ensured the establishment of unified territorial communities that have received the 
empowerment and autonomy in decision making regarding the use of the development budget. Fiscal 
decentralization has provided a significant increase of own revenues to local budgets and budgets of unified 
territorial communities (UTC). Its budget component became the basis for improving intergovernmental 
fiscal relations, and strengthened the financial independence of local budgets along with increased 
accountability of the participants of the budget process. Fiscal and territorial decentralization within the 

                                                      
1 Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів за 2015 (Міністерство фінансів України). Офіційний сайт 

Міністерства фінансів України. <http:// www.minfin.gov.ua/news/view/vikonannja-dohodiv-miscevih-bjudzhetiv-
za-n-2015-rik?category=bjudzhet&subcategory=local-budg (2017, Februay, 12). 
2 Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів за 2016 (Міністерство фінансів України). Офіційний сайт 

Міністерства фінансів України. <http://www.minfin.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-
biudzhetiv-za--rik?category=bjudzhet&subcategory=local-budg (2017, April, 14). 
3 Фінансово-аналітичні матеріали. Децентралізація. Виконання доходів місцевих бюджетів 2016 
(Міністерство регіонального розвитку України). Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку 
України. <http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/finansovo-analitichni-materiali-
detsentralizatsiya-vikonannya-dohodiv-mistsevih-byudzhetiv-2016-rik/ (2017, May, 04). 
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framework of establishing the budgets of unified territorial communities (UTC) provided a significant 
increase in their incomes, the possibility of attracting other centralized budget funds, which in turn will lead 
to improved socio-economic development of localities, which are parts of unified territorial communities 
(UTC). 

 

 

Fig. 3. Grant level of local budgets in 2014-2016 роках, %
1
 

* Compiled by the author on the basis of data of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
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DETERMINING THE EFFICIENCY OF STATE REGULATION 

SYSTEM ON ADVERTISING MARKET  

The article describes the methodology of studying the efficiency of state regulation 

on advertising market. The complex of external and internal factors that influence the work 

of regulatory bodies was determined. A system of integral indicators characterizing the work 

efficiency of state control bodies was elaborated and the scale for their evaluation was 

introduced. Evaluation of the state regulation system of the advertizing market in Ukraine 

efficiency was carried out. The research found unsatisfactory the efficiency of functioning of the 

national regulation system on advertising market. The method for mathematical evaluation 

of the degree of maturity of information that comes from the external environment by control 

bodies was suggested. The fact that national system of regulation on advertising is not capable 

to process necessary information to function effectively was established. 

Key words: efficiency of state regulation, advertising, integrated assessment, marketing 

communications. 

Постановка проблеми. Рекламна індустрія є однією з найдинамічніших та 
найперспективніших галузей сучасної економіки. Ринок реклами являє собою складний соціально-
економічний інститут, на якому здійснюється купівля-продаж послуг різних форм маркетингової 
взаємодії зі споживачем. Значний поштовх розвитку рекламної індустрії в новому тисячолітті надало 
поширення в практичному маркетингу концепції інтегрованих маркетингових комунікацій, яка 
передбачає системне, цілеспрямоване використання різних засобів маркетингового просування для 
досягнення синергетичного ефекту їх дії на споживачів. Як будь-яка галузь економіки, рекламний 
ринок потребує виваженого державного втручання для мінімізації негативних ефектів його 
функціонування. Проте питання дієвості таких механізмів часто залишається відкритим, зважаючи на 
методологічну складність визначення ефективності роботи державних регуляторних систем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Описана проблематика досі не знайшла 
системного висвітлення в науковій літературі. Фрагментарні дослідження ефективності 
регулювання західних ринків реклами здійснила низка науковців-економістів. Так, ефективність 
роботи державних регуляторів реклами в США досліджувала М. Мелло1

. Значний внесок у розвиток 
методології оцінки потенційної ефективності державного регулювання рекламних ринків зробили 
білоруські дослідники В. С. Зеньков і Т. П. Тихоненко2. Особливості аналізу діяльності державних 
органів регулювання реклами розглядали у своїх працях російський дослідник Л.В. Антонов3 та 

                                                      
1 Mello, M. (2010). Federal Trade Commission regulation of food advertising to children: possibilities for a reinvigorated 
role. Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, 227–276. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20388868>. 
2 Зеньков, В.С., Тихоненко, Т.П. (2001). Оценка эффективности государственного регулирования рекламной 
деятельности. Вестник Белорусского государственного экономического университета,  
вып. 3, 43–48. <http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5708>. 
3 Антонов, Л.В. (2011). Государственное регулирование российского рынка рекламы: перспективы развития 
в условиях информатизации общества. Социально-економические явления и процессы, вып. 3–4, 23–27 
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український науковець О.В. Марченко1. Водночас все ще існує значна потреба у розробці та 
розрахунку комплексних математичних показників ефективності систем державного регулювання 
рекламного ринку. 

Головною метою дослідження є розвиток теоретичних положень та практичних аспектів 
методології оцінки ефективності системи державного регулювання рекламного ринку. 

Виклад основного матеріалу. Для з’ясування ефективності системи державного регулювання 
рекламного ринку пропонуємо використовувати метод визначення потенційної ефективності 
системи регулювання. Даний метод дозволяє встановити максимально можливий рівень 
ефективності, який досяжний за конкретної організаційної структури та поточних ресурсів системи 
регулювання. Якщо з’ясовується, що потенційна ефективність регуляторної системи є 
недостатньою, тоді постає питання про її реорганізацію. 

Даний метод передбачає визначення інтегральних показників, що характеризують зовнішні та 
внутрішні чинники розвитку системи регулювання рекламного ринку2. На погляд автора, до 
основних внутрішніх чинників розвитку системи регулювання необхідно зарахувати: якість і 
своєчасність ухвалених рішень, професіоналізм персоналу регулятора, наявність сучасних 
інформаційних технологій, рівень забезпечення інформацією, гнучкість та здатність системи 
регулювання до адаптації. Перші два чинники характеризують якість керівного та підлеглого 
кадрового складу регулятора, адже саме персонал є основним ресурсом будь-якої системи. Третій та 
четвертий чинник свідчать про інформаційно-технологічний рівень роботи регулятора. Останній 
чинник передбачає оцінку організаційної структури системи, її здатності підлаштовуватися до 
структурних змін на рекламному ринку. 

До зовнішніх чинників розвитку автором зараховано: структуру ринку (олігополістичний чи 
вільний), свідомість споживачів та їхню готовність відстоювати свої права, освітній рівень 
споживачів, наявність споживачів з високим достатком, рівень розвитку організацій 
саморегулювання рекламної індустрії, ступінь завантаження маркетингового інформаційного 
простору країни. Вибір зазначених чинників обумовлений наступним. Суб’єкти монополізованого 
чи олігополістичного ринку можуть чинити тиск на органи регулювання, впливаючи на 
незаангажованість їхньої роботи. Освічені споживачі з високим рівнем достатку схильні частіше 
скаржитися на рекламу, яка порушує їхні права. Чим більшу кількість обґрунтованих скарг отримує 
регуляторна система, тим ефективніше вона здатна діяти, адже накопичує необхідний досвід роботи 
й збільшує результативність. Подібний позитивний вплив на регулятор чинить показник 
завантаження маркетингового інформаційного простору, що характеризує кількість рекламних 
повідомлень. Співпраця державного регулятора з органами саморегулювання дозволяє здійснювати 
обмін досвідом, налагодити ефективний дворівневий контроль рекламної індустрії. 

Інтегровані показники внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку системи державного 
регулювання реклами вираховуються за формулою3:  
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де Nin(out) – інтегральний показник внутрішніх (зовнішніх) чинників розвитку системи регулювання 
ринку реклами; aij – вага (вплив) j-го показника i -го чинника, xij – значення (поточний стан) 
j-го показника i -го чинника, включеного в розрахунок, s  – кількість чинників.  

1 Марченко, О.В. (2015). Сфера рекламних послуг як об’єкт державного регулювання. Юридична наука, вип. 4, 
20–25. 
2 Зеньков, В.С., Тихоненко, Т.П. (2001). Оценка эффективности государственного регулирования рекламной 
деятельности. Вестник Белорусского государственного экономического университета, вып. 3, 43–48. 
<http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5708>. 
3 Зеньков, В.С., Тихоненко, Т.П. (2001). Оценка эффективности государственного регулирования рекламной 
деятельности. Вестник Белорусского государственного экономического университета, вып. 3, 43–48. 
<http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5708>. 
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Оцінку отриманих інтегральних показників пропонуємо проводити за шкалою відомого 
економіста Едвіна Харрінгтона, що наведена в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Шкала оцінки інтегральних показників Е. Харрінгтона1
 

Якісна оцінка 
Відмітки на шкалі  

Харрінгтона 

Характеристика потенціалу 

розвитку 

Дуже добре 1,00 – 0,80 Високий 

Добре 0,80 – 0,63 Вище середнього 

Задовільно 0,63 – 0,37 Середній 

Погано 0,37 – 0,20 Нижче середнього 

Дуже погано 0,20 – 0,00 Низький 

 
Для практичного застосування описаної методології необхідно здійснити критичний аналіз та 

оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку системи державного регулювання рекламного 
ринку в Україні. Основними органами, що здійснюють регулювання національного ринку реклами, 
відповідно до українського законодавства, є: Державна служба з питань безпеки харчових продуктів 
та захисту споживачів, Антимонопольний комітет України, Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення2,3. Здійснивши аналіз 
звітних показників діяльності згаданих органів4,5,6, автор присвоїв числові значення основним 
чинникам, що впливають на функціонування української регуляторної системи ринку реклами, що 
відображено в таблиці 2. 

На наш погляд, гнучкість державної регуляторної системи та професіоналізм її кадрів є 
найважливішими чинниками розвитку, що підтверджується присвоєними показниками ваги 

( 1α =0,2; 2α =0,3; 5α =0,3). Проте зважаючи на законсервованість, корумпованість, 

бюрократизованість органів, що входять до системи державного регулювання ринку реклами 
(Держпродспоживслужба, Антимонопольний комітет, Національна рада телебачення та 
радіомовлення, Мінекономрозвитку), виглядає недоречною переоцінка професіоналізму державних 

службовців згаданих інституцій ( 1x = 0,2; 2x = 0,4). 

Здійснимо розрахунок інтегрального показника внутрішніх стимулів розвитку і здатності до 

переробки інформації ( inΝ ) за формулою (1):  

28,02,0*3,03,0*1,03,0*1,04,0*3,02,0*2,0 =++++=Ν in  (2) 

Оцінку отриманого інтегрального показника здійснимо за шкалою Харрінгтона. Як видно 
з таблиці 1, отриманий інтегральний показник внутрішніх стимулів розвитку системи регулювання 
лежить в межах оцінки «погано». 

 

                                                      
1 Harrington, E. (1965). The desirability function. Industrial quality control, Vol. 21(10), 494–498. 
2 Закон про рекламу 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80> (2017, квітень, 30). 
3 Закон про телебачення і радіомовлення 1993 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12> (2017, квітень 30). 
4 Звіт про здійснення державного контролю у сфері реклами та антитютюнового законодавства у 2015 році 
(2015). Держпродспроживслужба. 
<http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Kontrol_U_Sferi_Reklami_I_Dotrimannya_Antityutyunovogo_Zakon
odavstva/54/> (2017, квітень, 30).  
5 Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 р. (2016). АМКУ. 
<http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main> (2017, квітень, 30). 
6 Звіт Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення за 2016 р. (2016). Національна рада 
з питань телебачення та радіомовлення. <http://www.nrada.gov.ua/ua/zvitnainformacia/zvitnatsrady/ 
34491.html> (2017, квітень, 30). 
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Таблиця 2 

Вихідні дані для розрахунку інтегральних показників внутрішніх та зовнішніх чинників 

розвитку системи регулювання реклами ( )(outinΝ )
1
 

Чинник 

вага чинника ( iα ) 









≥

=∑
=

;0

;1

i

1

α

α
s

i

i
 

поточний стан 

чинника ( ix ) 

10 ≤≤ ix  

Внутрішні чинники розвитку системи регулювання 

якість та своєчасність ухвалення рішень 1α =0,2 1x = 0,2 

професіоналізм персоналу 2α =0,3 2x = 0,4 

наявність сучасних інформаційних технологій 3α =0,1 3x = 0,3 

оперативність забезпечення інформацією 4α =0,1 4x = 0,3 

швидкість реагування, адаптація до змін 5α =0,3 5x = 0,2 

Зовнішні чинники розвитку системи регулювання 

свобода рекламного ринку 1α =0,1 1x = 0,6 

готовність споживачів відстоювати власні права 2α =0,3 2x = 0,4 

освітній рівень споживачів 3α =0,1 3x = 0,5 

забезпеченість споживачів 4α =0,1 4x = 0,2 

розвинутість інститутів саморегулювання 5α =0,2 5x = 0,3 

ступінь завантаженість інформаційного простору 6α =0,2 6x = 0,4 

* розроблено автором 

 
Тепер розрахуємо інтегральний показник, що характеризує зовнішні чинники розвитку 

системи державного регулювання рекламної діяльності. Як видно з таблиці 2, найбільший 
коефіцієнти значимості було присвоєно готовності споживачів захищати своє право на чесну, 
відкриту рекламну інформацію (αi=0,3). На жаль, українське суспільство на даний момент має 
низький рівень споживчої свідомості (x2=0,4) Питання розвитку організацій саморегулювання галузі 
досі залишається невирішеним, наразі їх вплив на ринок є доволі обмежений (x5=0,3). Поступовий 
вихід з кризи рекламної індустрії, зумовлює збільшення завантаження інформаційного простору, що 
ускладнює роботу регуляторних органів (x6=0,4). Позитивною рисою ринку реклами є його 
порівняно слабка олігополізація (x1=0,6). Додатковим стимулом розвитку системи державного 
регулювання індустрії є досить високий рівень освіченості українського суспільства (x3=0,5). 

Здійснимо розрахунок інтегрованого показника зовнішніх чинників розвитку і здатності 
до переробки інформації (Nout) за формулою (1): 

39,04,0*2,03.0*2,02,0*1,05,0*1,04,0*3,06,0*1,0 =+++++=Ν out  (3) 

Отриманий інтегральний показник зовнішніх чинників розвитку системи регулювання лежить 
на нижній межі оцінки „задовільноˮ на шкалі Харрінгтона. 

Тепер розрахуємо коефіцієнт трансформації (Nt), що характеризує ступінь опрацювання 
регулятором інформації, що надходить із зовнішнього середовища. Показник свідчить про рівень 
контролю державою ситуації на рекламному ринку. Коефіцієнт трансформації визначається як 

                                                      
1 Розроблено автором 
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відношення інтегральних показників Nin та Nout
1. Державна система регулювання діє ефективно тоді, 

коли показник Nt дорівнює 1 чи наявне незначне відхилення в межах 0,1.  

72,00,39 / 28,0/ ≈=ΝΝ=Ν outint  (4) 

Як бачимо, відхилення коефіцієнта трансформації значно перевищує нормативне, це означає, 
що регулятор не здатен належним чином опрацьовувати інформацію, яка надходить ззовні. 
Обчислені інтегральні показники та коефіцієнт трансформації свідчать про те, що потенційна 
ефективність національної системи регулювання рекламного ринку є низькою (показники Nin, та Nout 
перебувають в межах оцінки «погано» на шкалі Харрінгтона, коефіцієнт Nt зазнав значного 
відхилення від 1). Отже, система регулювання потребує реорганізації, адже навіть за максимально 
повного використання доступних ресурсів, не здатна функціонувати належним чином. 

Висновки. Інтегральні показники зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку системи 
регулювання реклами дають можливість з’ясувати спроможність державної системи контролю не 
лише адаптуватися до змін на ринку, але й здатність регулятора адекватним чином реагувати на 
запити його суб’єктів. Коефіцієнт трансформації дає змогу визначати ступінь обробки регуляторною 
системою інформації, що надходить ззовні. 

Розраховані інтегральні показники внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку системи 
регулювання, а також отриманий коефіцієнт трансформації дозволяють стверджувати, що органи 
контролю ринку реклами України не відповідають потребам індустрії, не здатні задавати напрям 
подальшого розвитку ринку й адекватним чином реагувати на запити його суб’єктів. Тому 
регуляторна система потребує реорганізації. Пропонована методологія може застосовуватися також 
для визначення ефективності регуляторів інших галузей економіки. 
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Zakonodavstva/54/> (2017, April, 30). [in Ukrainian]. 
1. Zvit Antymonopol’noho komitetu za 2016 r. [The report of the Antimonopoly Committee for 2016] (2016) 
<http://w ww.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main> (2017, April, 30). [in Ukrainian]. 
9. Zvit Natsional’noyi Rady z pytan’ telebachennya ta radiomovlennya za 2016 r. [The report of the National 
Council of Television and Radio Broadcasting for 2016] (2016) 
<http://www.nrada.gov.ua/ua/zvitnainformacia/zvitnatsrady/34491.html> (2017, April, 30). [in Ukrainian]. 

                                                      
1 Зеньков, В.С., Тихоненко, Т.П. (2001). Оценка эффективности государственного регулирования рекламной 
деятельности. Вестник Белорусского государственного экономического университета, вып. 3, 43–48. 
<http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5708>. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS IN ANALYSIS  

OF SMM MARKETING TECHNIQUES APPLICATION  

BY TOURIST ENTERPRISES OF GOMEL REGION  

In the article the use of techniques of social media marketing participants of the tourist market 

of Gomel region is considered. There are approaches analyzed on usage of social networks and 

the degree of tourist product representation by regional tourism enterprises based on structural, 

resource, normative and dynamic approaches of social network analysis which served as 

a ground for elaborated by author methodolody. Performed analysis showed that companies 

working through social networks, have a well-developed structure and rich resources, however, 

the dynamics of work and interaction with customers is still very weak. There were suggested 

the ways to promote effectively tourism services on the Internet such as creating a special 

corporate resource, application of targeted advertising, the intensification of the target 

audience, and other areas. 

Key words: tourist market, SMM-marketing, tourist product, social networks, tourist services, 

structural approach, dynamic approach, resource approach, Internet marketing. 

Вступ. Одним з ефективних способів взаємодії туристської організації з потенційним клієнтом 
є як Інтернет в цілому, так і соціальні мережі зокрема. В даний час туристичні компанії все частіше 
для налагодження контакту з клієнтами, вибору цільової аудиторії вдаються до використання 
прийомів SMM-маркетингу (Social Media Marketing): комплексу заходів по просуванню компанії або 
сайту з використанням різних соціальних платформ (соціальних мереж), що позитивно впливає 
на формування сприятливого іміджу і забезпечує їй стійку ринкову нішу1. 

Аналіз останніх досліджень. В економічній літературі спостерігається недооцінка індустрії 
туризму, як однієї з найважливіших сфер соціально-економічної діяльності. Кількість теоретичних і 
практичних розробок в даній області, порівняно з іншими галузями економічних знань, незначно. 
Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем. Необхідність розвитку 
сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного 
обслуговування, впровадженню нових засобів поширення інформації. Становлення ринкових 
відносин в нашій країні стимулювало бурхливий процес створення туристських фірм і ринку 
туризму. З’явилися науково-дослідні центри, середні і вищі навчальні заклади, покликані заповнити 
прогалину у кваліфікованих кадрах у туристської галузі. Істотний внесок у розробку теоретичних і 
методологічних питань внесли роботи: Афанасенко І. Д., Азара в. І., Биржакова М. Б., 
Богданова Е. І., Блохіна Ю. І. , Волкової JI.A., Іванової В. Н., Коропової Р. А., Кирилова А. Т., 
Кузнєцова Ю. В., Маслової Е. В., Моісеєнко H. A., Никифорова В. І., Потьомкіна В. К., 
Савоярова Н. В., Шматченко В. Ф., Шматченко Ст. Ст. і ін. 

                                                      
1 Информационный портал Про СММ.ru (2015). <http://www.pro-smm.com>. (2017, січень, 12).  
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Формулювання цілей статті. В рамках даного дослідження вивчалася ступінь використання 
учасниками туристичного ринку Гомельського регіону ресурсів соціальних мереж в розвитку 
бізнесу. Фактологічну основу дослідження склали матеріали, представлені на Білоруському 
туристичному порталі Holiday.by1 (представлено 63 фірми) і Relax.by2, провідному на порталі 
тематику дозвілля, розваг і відпочинку (88 фірм). 

Виклад основного матеріалу. 
Сьогодні налічується близько 200 соціальних мереж. Майже 70% інтернет-користувачів 

мають акаунт у соціальних мережах, що становить майже 1,5 млрд. Чоловік. 
Соціальні мережі відрізняються один від одного, як складом аудиторії, так і сферою інтересів. 

Вони з’явилися порівняно недавно, але вже практично в кожній країні є своя соціальна мережа. 
В даний час найбільш популярними російськомовними соціальними мережами для наших 
співвітчизників є ВКонтакте, Однокласники, Мій світ. Серед американських соціальних мереж 
найбільш відвідуваними білорусами є: Вікіпедія, Youtube, Facebook, Twitter. Найбільш популярні 
соціальні мережі Білорусі: Я Тут !, все разом, Face.by, всет, Універ.by, Блоги на inf.by і ін. В цілому 
білоруси вважають за краще налагоджувати соціальні зв’язки в російських соцмережах, а коло їх 
спілкування обмежений, найчастіше, своєю країною або своїм містом. 

Дослідження показало, що молодь воліє сайт Vkontakte.ru, а більш респонденти похилого 
віку – Odnoklassniki.ru. Більше третини респондентів мають «стаж» реєстрації в соцмережах в кілька 
років, відвідують соціальні мережі щодня, проводячи там по кілька годин, і використовують мережі 
для спілкування з друзями, обміну мультимедійною інформацією, нових знайомств або відновлення 
старих контактів, здійснення покупок, а також для організації вільного часу. 

Соціальні мережі – це ефективні способи просування туристичних послуг, проте не всі 
турфірми сьогодні використовують цю можливість. У Росії, наприклад, існують спеціалізовані 
туристичні соціальні мережі: http://tourister.ru, http://flagatrip.ru, http://venividi.ru, http://travel.dmir.ru, 
http: // geoid .ru, http://turometr.ru, http://poezdochka.com і інші. Це дозволяє споживачам вибрати 
прийнятну туристську послугу, а туроператорам швидко і ефективно просувати на ринок свій 
продукт. У Білорусі поки що немає такого розмаїття спеціалізованих соціальних мереж (виняток 
http://traveling.by), тому необхідно використовувати ті ресурси, які користуються попитом 
у потенційних споживачів. Отже, одним з ефективних способів взаємодії туристської організації 
з потенційним клієнтом є як Інтернет в цілому, так і соціальні мережі зокрема. 

Всього на сьогоднішній день 27 туристських фірм Гомельського регіону мають у соціальних 
мережах активний ресурс3,4. Аналіз проводився з використанням структурного, ресурсного, 
нормативного та динамічного підходів аналізу соціальних мереж5,6, на базі яких була розроблена 
авторська методика. Обробка даних здійснювалася за допомогою програмного забезпечення 
Microsoft Excel. 

Аналіз структури проводилося експертним методом за такими компонентами: загальний 
аналіз медіаданих (загальне враження, аналіз структури соціальної мережі, використання корисних 
бізнес-додатків); наявність структурних елементів на сторінці фірми в соціальній мережі та їх 
заповнюваність (передплатники, фотоальбоми, відео, посилання на групи, теми, інформація, 
обговорення, контакти, публікації, заходи, відгуки, твіти, плейлисти і т. д.)7,8. Оцінювалася 
структура за 5-ти бальною психометричної шкалою сумарних оцінок від 1 (мінімальна заповнення) 
до 5 (максимально можливе заповнення) по кожному компоненту і по кожній використовується 
турфірмою соціальної мережі. Потім виставлялася сумарна оцінка однієї мережі фірми (наприклад, 
оцінка фірми Кім Тур в мережі Facebook). Після чого перебувала середня оцінка використання 
прийомів SMM-маркетингу фірми в усіх соціальних мережах. Приклад аналізу використання 
прийомів SMM-маркетингу на підставі структурного підходу представлений в таблиці 1. 

                                                      
1 Белорусский туристический портал. Holiday.by (2015). <http://www.holiday.by/>.(2017, січень, 12).  
2 Информационный портал. Relax.by (2015. <http://www.relax.by>. (2017, січень, 12).  
3 Белорусский туристический портал. Holiday.by (2015). <http://www.holiday.by/>.(2017, січень, 12).  
4 Информационный портал. Relax.by (2015. <http://www.relax.by>. (2017, січень, 12).  
5 Батура, Т.В. (2012). Методы анализа компьютерных социальных сетей. Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: Информационные технологии, Том 10, 4, 13–28. 
6 Чураков, А. Н. (2001). Анализ социальных сетей. Социологические исследования, 1, 109–121. 
7 Батура, Т.В. (2012). Методы анализа компьютерных социальных сетей. Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: Информационные технологии, Том 10, 4, 13–28. 
8 Белорусский туристический портал. Holiday.by (2015). <http://www.holiday.by/>.(2017, січень, 12).  
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Таблиця 1 

Аналіз SMM-маркетингу ТОВ «Компас тур» на підставі структурного підходу 

Соцмережа Єлемент Ступінь реалізації, балів 

1 2 3 

Однокласники Передплатники 4 

Фото 5 

Відео 5 

Посилання на групи 4 

Теми 5 

Новини 5 

Оцінка мережі 28 

Вконтакте Учасники 5 

Інформація 5 

Новини 4 

Посилання 5 

 Фото 3 

Відео 5 

Документи 0 

Обговорення 5 

Контакти 4 

Оцінка мережі 36 

Instagram Передплатники 5 

 Публікації 5 

 Інформація 5 

Оцінка мережі 15 

Facebook Передплатники 3 

 Інформація 3 

 Фото  3 

 Публікації 3 

Оцінка мережі 12 

Всього  91 

Загальна середня 4,1 

 
Підсумковий аналіз структур соціальних мереж турфірм Гомельської області представлений 

на рис. 1. 
Аналіз ресурсного підходу проводився за наступними критеріями: якість візуалізації 

соціальних мереж; аналіз текстової інформації в соціальних мережах (різноманітність форм 
текстової інформації, якість текстової інформації, актуальність інформації, достовірність інформації, 
придатність для широкого кола читачів, привабливість інформації (відмітки «сподобалося»), 
популярність інформації, об’єктивність інформації); активний пошук; використання посилального 
ранжирування (pagerank) (наявність посилань на пости (повідомлення), наявність блогів або статей 
з новинами, можливість посилання один на одного, кількість, різноманітність посилальних даних); 
можливість інтеграції даних, що надходять з датчиків і інших соціальних мереж; аналіз 
мультимедійної інформації мережі (якість інформації, корисність, актуальність, привабливість 
сюжету, використання інформації у формі тегів (розстановка тегів, відміток, прикріплення опису 
різних об’єктів (малюнків, тексту, відео та ін.) 1,2. Оцінювалися ресурси соціальних мереж також 
за 5-ти бальною психометричної шкалою сумарних оцінок від 1 (повністю не задоволений ресурсом) 
до 5 (максимально задоволений). Приклад аналізу подано в таблиці 2. 

                                                      
1 Батура, Т.В. (2012). Методы анализа компьютерных социальных сетей. Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: Информационные технологии. Том 10, 4, 13 – 28. 
2 Белорусский туристический портал Holiday.by (2015). <http://www.holiday.by/>.(2017, січень, 12).  
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Рис.1. Оцінка використання прийомів SMM-маркетингу  

на підставі структурного підходу 

 
Таблиця 2 

Аналіз SMM-маркетингу ТОВ «Ла Гальера» на підставі ресурсного підходу 

Критерії оцінки 
Ступінь реалізації, 

балів 

Якісна візуалізація соціальних мереж 5 

Якість текстової інформації в соціальних мережах 5 

Актуальність інформації 5 

Науковість інформації 3 

Достовірність інформації 5 

Різноманітність інформації та придатність для широкого кола читачів 4 

Привабливість інформації (відмітки «сподобалося») 2 

Популярність інформації (популярні напрямки) 4 

Об’єктивність інформації 4 

Можливість інтеграції даних, що надходять з датчиків, і соціальних мереж 3 

Якість мультимедійної інформації мережі 4 

Активний пошук 3 

Всього  47 

Загальна середня 3,9 
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Підсумковий аналіз ресурсів соціальних мереж турфірм Гомельської області представлений 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Оцінка використання прийомів SMM-маркетингу  

на підставі ресурсного підходу 

 

У динамічному підході вивчалося: зміна актуальної інформації, позитивна динаміка 
передплатників і припинення взаємодії, поява нових посилань і сторінок, стабільність відвідувань, 
позитивна динаміка відвідувань (табл. 3). 

Таблиця 3 

Аналіз SMM-маркетингу ТОВ «Дивит Тур» на підставі динамічного підходу 

Підхід до аналізу) Критерії оцінки Фірма 
Ступінь реалізації 

(оцінка в балах) 

Динамічний підхід 

Зміна актуальної 
інформації 

Дивiт -Тур 

3 

Позитивна динаміка 
передплатників 

3 

Поява нових посилань і 
сторінок 

2 

Cтабільність відвідувань 4 

Позитивна динаміка 
відвідувань  

4 

 
Підсумковий аналіз динаміки соціальних мереж турфірм Гомельської області представлений 

на рис. 3. 
З позиції нормативного підходу розглядалася ступінь реалізації (оцінка в балах) наступних 

компонентів: рівень довіри між учасниками, норми, правила і санкції, які впливають на поведінку 
учасників в соціальній мережі і процеси їх взаємодій коректність інформації, дотримання прав 
споживачів, відсутність критики конкурентів, дотримання корпоративної етики. Були 
проаналізовані соціальні ролі, які пов’язані з даними ребром мережі, наприклад, відносини 
керівника і підлеглого, дружні або родинні зв’язки. Комбінація індивідуальних і мережевих ресурсів 
учасника з нормами і правилами, що діють в даній соціальній мережі, утворює його «мережевий 
капітал». У спрощеному вигляді «мережевий капітал» можна розглядати як суму деяких переваг, які 
учасник може отримати в довільний момент часу для досягнення певної мети (табл. 4). 
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Рис. 3. Оцінка використання прийомів SMM-маркетингу  

на підставі динамічного підходу 

 
Таблиця 4 

Аналіз SMM-маркетингу ТОВ «Дивит Тур» на підставі нормативного підходу 

Підхід до аналізу Критерії оцінки Фiрма 
Ступінь реалізації 

(оцінка в балах) 

Нормативний підхід  

Чи не ущемляються права споживачів 

Бюджет-Тур 

5 

Чи не критикуються конкуренти 5 

Дотримується корпоративна етика 
(напр. В спілкуванні з клієнтами) 

5 

Відзначається високий рівень довіри 
між фірмою і учасниками 

5 

Чи не розголошується конфіденційна 
інформація про клієнтів і конкурентів  

5 

 
Підсумковий аналіз нормативів соціальних мереж турфірм Гомельської області представлений 

на рис. 4. 
Таким чином, використання туристськими підприємствами можливостей соціальних мереж є 

важливим показником. Разом з тим слід прагнути не до кількості використовуваних показників, а до 
якості та активності ведення соціальної мережі. Проведений аналіз показав, що фірми, які працюють 
через соціальні мережі, мають досить розвинену структуру і в цілому насичені ресурси, однак 
динаміка роботи та взаємодії з споживачами поки ще дуже слабка (рис. 5). 

Основними проблемами використання ресурсів соціальних мереж для турфірм є: 
‒ невміння грамотно використовувати соціальні мережі для розвитку бізнесу, 
‒ нерегулярне оновлення сторінок, 
‒ розміщення неактуальної інформації, 
‒ відсутність новинної стрічки або нерегулярна робота з нею, 
‒ відсутність моніторингу ефективності роботи в соціальних мережах, 
‒ не готовність компанії виділяти кошти на просування бренду в соціальних мережах. 
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Рис. 4. Оцінка використання прийомів SMM-маркетингу  

на підставі нормативного підходу 

 

 

Рис. 5. Оцінка використання прийомів SMM-маркетингу  

гомельскими турфірмами 

 
Отже, основними способами ефективного просування послуг в мережі Інтернет для 

гомельських туфирм можуть бути: 
‒ створення спільноти або групи в соціальній мережі; 
‒ створення спеціального корпоративного ресурсу з інформацією про послуги компанії; 
‒ використання таргетованої реклами, спрямованої на конкретних користувачів; 
‒ використання реклами в додатках, наприклад в іграх; 
‒ регулярне оновлення і додавання посилань і сторінок з цікавими подіями, новинами та ін; 
‒ активізація цільової аудиторії за допомогою акцій, знижок, конкурсів; 
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‒ створення можливості бронювати свої послуги на сторінках соціальних мереж; 
‒ використання активних користувачів, які розповідають про компанії. 
Таким чином, соціальні мережі можуть використовуватися в різних цілях і різними 

способами, але у будь-якому випадку, є ефективним засобом просування послуги туристського 
підприємства на ринок. 

Висновки. Аналіз використання учасниками туристичного ринку Гомельського регіону 
можливостей Інтернет-маркетингу дозволив зробити деякі висновки. 

Реалізація можливостей інтернету Гомельської турфірмами є створення спеціального 
корпоративного сайту з інформацією про послуги компанії, в межах якого утворюються 
співтовариства в соціальних мережах. Найбільш бажані фірмами ресурси: ВКонтакте і 
Однокласники, рідше Facebook, Twitter та інші, де представлена інформація про турах і місцях 
призначення. 

Соціальні мережі допомагають сформувати хорошу репутацію турфірми шляхом накопичення 
позитивних відгуків туристів, а залучення користувачів інтернету в групу турфірми в соцмережі 
дозволяє створити «банк» потенційних клієнтів. 

Соціальні мережі для туристського підприємства – це можливість оперативно, барвисто, 
детально показати свій турпродукт, а також вести інтерактивний діалог. Використання соціальних 
мереж турфірмою сприяє формуванню інтересу до нових маршрутів і місць відпочинку учасників 
групи. 

Створені групи в соціальній мережі дають можливість користувачам розповідати про свої 
поїздки, обмінюватися думками та фотографіями про місця перебування. 

У той же час турфірмам необхідно взяти на озброєння досвід створення блогової майданчики 
для запрошення фахівців туристичного бізнесу. Своєрідним інструментом залучення потенційних 
клієнтів може бути організація форумів різної тематики, конкурсів. 

Поки не можна сказати, що на регіональному туристичному ринку відбулася революція 
в користь електронної комерції. Проте вже найближчим часом в умовах постійного збільшення 
кількості Інтернет-користувачів отримання фінансових результатів стане дійсно можливим. 
Очевидно, що на туристському ринку навряд чи будуть конкурентоспроможними компанії, 
ігнорують Інтернет-технології. Тому одним з ключових факторів успіху туристського підприємства 
може бути використання Інтернет-маркетингу. Якісний Web-ресурс дозволяє компанії скоротити 
свої витрати за рахунок зменшення кількості друкованих рекламних матеріалів та економії часу 
співробітників відділу маркетингу і PR. З’являється додатковий загальнодоступне джерело 
інформації про компанії. 
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FACTORS OF DIAGNOSED CONSULTING PROJECTS 

IMPLEMENTATION AT MACHINE-BUILDING 

ENTERPRISES IN LVIV REGION 
A thorough research of theoretical and methodological approaches to the problem of extraction 

of the factors of diagnosed consulting projects implementation made it possible to detect the 

absence of unified approach to their generalization and gradation. It enabled formulation 

of a complex typology of the factors influencing the implementation of consulting projects which 

is based on the selection of relevant classification features. It was established that the most 

important factors refer to those which are established according to the area of origin, namely : 

organizational and managerial, financial and economic, technical and technological, social and 

psychological, information and communication, scientifical and research, political and legal. 

Performed at the machine-building enterprises of Lviv region expert assessment of importance 

of the mentioned factors impact allowed identification of dominant influence of organizational 

and managerial factors facilitating efficiency raising of diagnosed consulting projects 

implementation. 

Key words: factors, diagnostics, consulting project, expert evaluation, factors importance. 

Постановка проблеми. За останнє десятиліття у розвинутих країнах кардинально змінилися 
акценти при визначенні цінності й результативності консультування: клієнтами цінуються не 
стільки фахові поради й експертні оцінки, скільки конкретні результати, які отримані завдяки 
співпраці з консультантами. Тому все більше керівників підприємств наголошують на важливості: 
отримання від незалежних професіоналів з управління нових ідей розвитку, які можуть стати 
своєрідними каталізаторами якісних трансформаційних змін; забезпечення можливості створення 
корпоративної економіки знань завдяки передачі знань консультантів у клієнтську організацію1. 
На сьогоднішній день усі консалтингові проекти направлені на створення можливостей і перспектив 
для ефективної діяльності підприємств-замовників, а також отримання досвіду для консалтингових 
компаній у сфері реалізації проектів. 

Сучасні умови ведення підприємницької діяльності передбачають здійснення якісного 
діагностування консалтингових проектів для підприємств. На реалізацію консалтингових проектів 
впливають багато взаємозв’язаних факторів, що супроводжують як позитивні, так і негативні 
наслідки. Проблематика дослідження та систематизації факторів є найбільш складною та дає змогу 
розробити заходи підвищення ефективності діагностування консалтингових проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою формування факторів реалізації 
діагностованих консалтингових проектів для підприємств доцільним є визначення сутності поняття 
«фактор». У «Економічній енциклопедії» поняття «фактор» трактують як істотне об’єктивне причинне 

                                                      
1 Верба, В.А. (2011). Ефективність управлінського консультування: концептуальні засади. Стратегія 
підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів. Київ: КНЕУ, 

207−209.  
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явище або процес у виробництві, під впливом якого змінюється рівень його ефективності1. Визначення 
поняття фактор у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» трактується як 
спонукальна сила певного процесу чи явища2. Проблемі визначення факторів впливу на діяльність 
підприємств присвячені праці багатьох провідних вітчизняних науковців, таких як: Коваленко О.В.3, 

Кузьмін О.Є.4, Мельник О.Г.5, Савченко О.Р.6, Бульда С.О.7, Бакало Н.В.8 та інші. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. За результатами аналізування 

літературних джерел за проблемою [4-9], встановлено, що більшість авторів здійснює поділ 
факторів лише за однією класифікаційною ознакою: ступенем охоплення середовища впливу. 

Нажаль, недостатньо висвітленою залишається проблема відображення факторів реалізації 
діагностованих консалтингових проектів для підприємств. Тому за результатами аналізування 
літературних джерел та проведених досліджень за проблемою виникає необхідність у систематизації 
та класифікації факторів реалізації діагностованих консалтингових проектів для підприємств 
машинобудівної галузі. 

Мета статті. Головною метою дослідження є формування комплексної типології факторів, що 
впливають на процес реалізації діагностованих консалтингових проектів та оцінювання вагомості 
їхнього впливу. 

Виклад основного матеріалу. Результати вивчення літературних джерел та проведені 
дослідження за проблемою дають змогу сформувати комплексну типологію факторів реалізації 
діагностованих консалтингових проектів для підприємств за сукупністю характерних ознак: 
за середовищем впливу; за механізмом дії; за терміном дії; за рівнем охоплення; за характером дії; 
за ступенем керованості; за прогнозованістю; за стадіями консалтингового проекту; за ступенем 
ризику; за специфікою прояву; за рівнем сформованості; за сферою виникнення; за характером 
факторної залежності (табл. 1). 

За середовищем впливу: фактори зовнішнього середовища та фактори внутрішнього 
середовища. До факторів зовнішнього середовища слід віднести: конкуренцію в галузі, попит на 
консалтинг. До факторів внутрішнього середовища належать: основні цілі та завдання 
консалтингового проекту, ресурсне забезпечення проекту, команда проекту тощо. 

За механізмом дії: фактори прямої дії та фактори опосередкованої дії. До факторів прямої дії 
належать трудові ресурси підприємства; технологія діяльності організації тощо. Факторами 
опосередкованої дії є конкуренти підприємства; покупці продукції чи послуг певної організації; 
економічна ситуацію в країні тощо. 

За терміном дії: тимчасові, постійні. Вплив тимчасового фактору разовий, нерегулярний. 
Постійні фактори ж впливають на досліджуване явище безперервно протягом усього 
досліджуваного періоду. 

За рівнем охоплення: загальні і специфічні. Загальні фактори характерні для всіх галузей 
економіки. Специфічними є ті, які діють в умовах окремої галузі або підприємства. 

За характером дії: стабілізуючі, дестабілізуючі. Стабілізуючі фактори впливу 
на консалтинговий проект залежать від конкретної ситуації, процесу, що відбувається в її 
зовнішньому або внутрішньому середовищі та дозволяють знівелювати негативні наслідки таких 
процесів. Дестабілізуючі фактори – обставини, які можуть призвести до руйнування або значних 
пошкоджень елементів підсистеми консалтингового проекту. 

                                                      
1 Мочерний, С.В. (2002). Економічна енциклопедія. Київ: Академія, Т. 3. 
2 Бусел, В.Т. (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Київ: Ірпінь,  
ВТФ Перун. 
3 Коваленко, О.В. (2013). Підприємництво та його організаційно-правові засади: навчальний посібник.  
Львів: Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка 
4 Кузьмін, О.Є., Мельник, О.Г. (2003). Теоретичні та прикладні засади менеджмент : навч. посібник.  
Львів: Національний університет Львівська політехніка. 
5 Мельник, О.Г. (2010). Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна 
концепція та інструментарій: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 
6 Савченко, О.Р. (2010). Спрощена модель структури факторів впливу на системи менеджменту організацій. 
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки, 3 (53), 90–93. 
7 Бульда, С.О. (2011). Фактори впливу на формування і використання ресурсного потенціалу регіону. Наукові 
праці МАУП, вип. 3 (30), 97-102. 
8 Бакало, Н.В. (2007). Модель системи впливу факторів макросередовища на елементи процесу управління 
малих підприємств. Вісник ДонНУЕТ, Серія: Економічні науки. Донецьк: ДонНУЕТ, 4, 42–46.  
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Таблиця 1 

Запропонована типологія факторів реалізації діагностованих  

консалтингових проектів для підприємств 

№ 

з/п 

Класифікаційні  
ознаки 

Фактори реалізації діагностованих  

консалтингових проектів 

1. За середовищем впливу внутрішнього середовища 

зовнішнього середовища  

2. За механізмом дії  прямої дії  

опосередкованої дії 

3. За терміном дії тимчасові  

постійні  

4.  За рівнем охоплення  Загальні 

Специфічні 

5. За характером дії  Стабілізуючі 

Дестабілізуючі 

6. За ступенем керованості Керовані 

Некеровані 

7. За прогнозованістю Прогнозовані 

Непрогнозовані 

8. За стадіями 
консалтингового 
проекту 

фактори впливу на передпроектну стадію 

фактори впливу на проектну стадію 

фактори впливу на післяпроектну стадію 

9. За ступенем ризику  з мінімальним ризиком (0.0-0.1) 

з малим ризиком (0.1-0.3) 

з середнім ризиком (0.3-0.4) 

з високим ризиком (0.4-0.6) 

з максимальним ризиком (0.6-0.8) 

з критичним ризиком (0.8-1.0) 

10. За специфікою прояву об’єктивні 

суб’єктивні 

11. За рівнем сформованості Діючі 

Потенційні 

12. За сферою виникнення організаційно-управлінські 

фінансово-економічні 

техніко-технологічні 

соціально-психологічні 

інформаційно-комунікаційні 

наукові-дослідницькі 

політико-правові 

13. 
За характером факторної 
залежності 

Незалежні 

Взаємозалежні 

Взаємовиключні 
 

За ступенем керованості: керовані, некеровані. Керованими є фактори, на які підприємство 
може вплинути, а саме якість продукції, після сервісне обслуговування, канали збуту, технологія 
продажу товару, позиціонування товару на ринку, рівень обслуговування клієнтів та ін. 
До некерованих факторів відносяться ті, які виникають не залежно від волі суб’єктів управління: 
стихійні лиха, політичні та фінансові кризи. 
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За прогнозованістю: прогнозовані, непрогнозовані. Прогнозовані – ті, які можна 
спрогнозувати на основі статистичних даних, консалтингових, рейтингових, інжинірингових та 
інших компаній. Непрогнозовані – фактори, які не можливо спрогнозувати, до таких факторів 
відносять наприклад, науково-технічна революцію, в результаті якої потреба в окремих товарах 
зникла, а тому підприємства змушені або змінити товар, який виробляють або закрити 
підприємство. 

За стадіями консалтингового проекту: фактори впливу на передпроектну стадію, фактори 
впливу на проектну стадію, фактори впливу на післяпроектну стадію. 

За ступенем ризику виділяють фактори: з мінімальним ризиком (0.0-0.1); з малим ризиком 
(0.1-0.3); з середнім ризиком (0.3-0.4); з високим ризиком (0.4-0.6); з максимальним ризиком  
(0.6-0.8); з критичним ризиком (0.8-1.0). 

Оцінюючи ступінь ризику, слід виділити наступні зони ризику1: безризикова зона; зона 
допустимого ризику; зона критичного ризику; зона катастрофічного ризику. 

За специфікою прояву: об’єктивні, суб’єктивні. Об’єктивні фактори пов’язані з циклічними 
потребами модернізації і реструктуризації. Суб’єктивні фактори пов’язані з фінансово – 
господарською діяльністю як підприємств в цілому, так і їх структурних підрозділів або окремих 
співробітників. 

За рівнем сформованості: діючі, потенційні. Діючі – фактори, що виникли раніше, мають 
постійну дію і характеризуються тривалістю. До них можна віднести встановлені державні та 
міжнародні стандарти, нормативно-правові документи тощо. Потенційні – можуть виникнути 
в будь-який час, зважаючи на об’єктивні закони навколишнього середовища, економіки, 
міжнародних відносин та ін. До таких факторів належать: економічні та фінансові кризи, зміна 
інфраструктури ринку. 

За сферою виникнення: організаційно-управлінські, техніко-економічні, соціально-
психологічні, інформаційно-комунікаційні, наукові, політико-правові. Організаційно-управлінські 
фактори передбачають впровадження нових форм і методів організації виробництва і праці, 
формування мети, цілі, структури та системи управління консалтинговим проектом. Фінансово-
економічні фактори охоплюють систему ресурсного забезпечення консалтингового проекту, а саме: 
фінансові, кадрові, матеріальні та інші ресурси. Техніко-технологічні фактори характеризуються 
використанням нової техніки і технології, рівнем механізації й автоматизації праці, ступенем 
оснащеності робочих місць, особливостями сировини, матеріалів, готової продукції. Соціально-
психологічні фактори зумовлюють формування здорового соціально-психологічного клімату 
в команді консалтингового проекту, а також значною мірою характеризують інтереси різних 
соціальних груп, впливають на забезпечення гідних умов праці з метою уникнення стресів, 
конфліктів, незадоволеністю роботою. Інформаційно-комунікаційні фактори передбачають 
створення потужної інформаційної бази з метою отримання та використання науково-технічної, 
фінансової та інших видів інформації необхідної для реалізації діагностованого консалтингового 
проекту, налагодження каналів обміну інформацією між учасниками консалтингового проекту. 
Науково-дослідницькі фактори характеризуються появою принципово нових наукових підходів та їх 
впровадження при реалізації діагностованих консалтингових проектів. Політико-правові фактори 
формують правову базу для реалізації консалтингових проектів. Проте в Україні досить складно 
достовірно оцінити розмір консалтингового ринку, оскільки консалтинг не виокремлено як окремий 
вид діяльності згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності в Україні. 

За характером факторної залежності: незалежні, взаємозалежні, взаємовиключні. 
До незалежних відносяться, як правило, випадкові фактори. Взаємозалежні – фактори, при зміні 
впливу хоча б одного з яких змінюються й інші. Взаємовиключні – фактори, вплив одного з яких 
виключає вплив іншого. 

Проведені дослідження факторів реалізації діагностованих консалтингових проектів, 
формують потребу вибору оптимального фактора, який має найбільший вплив із загальної 
сукупності та підвищує ефективність реалізації консалтингових проектів. Вирішення даної 
проблеми можливе за допомогою використання методу експертних оцінок. Оцінюванню підлягали 
фактори, що були виокремлені за ознакою сфери виникнення. 

                                                      
1 Коваленко, О.В. (2013). Підприємництво та його організаційно-правові засади : навчальний посібник. Львів: 
Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка. 
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Формування масиву оцінок експертів здійснювалося за допомогою анкетування, яке 
проводилося на машинобудівних підприємствах Львівщини. Для узагальнення результатів 
дослідження, нами було сформовано вибірку із 15 працівників управлінського та інституційного 
рівнів, кожен з яких характеризувався відповідним рівнем компетентності та досвіду щодо 
проблематики дослідження. Експертне оцінювання здійснювалося шляхом присвоєння балів 
в діапазоні від 0 до 10 в процесі формування суб’єктивної думки щодо вагомості кожного з факторів 
реалізації діагностованих консалтингових проектів. Якщо експерт вважав, що вагомість чинника є 
незначною або вплив повністю відсутній, ним присвоювалося значення 0, у випадку максимального 
впливу – 10. Допускалася наявність однакової кількості балів у випадку, якщо експерти вважали 
вагомість чинників рівнозначними. 

Результати бальних оцінок факторів реалізації діагностованих консалтингових проектів 
машинобудівних підприємств Львівщини отриманих від експертів представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Бальні оцінки факторів реалізації діагностованих консалтингових проектів 

машинобудівних підприємств Львівщини 

Фактори 
Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Організаційно-управлінські  9 10 8 9 8 7 10 9 8 10 10 7 8 9 9 

Фінансово – економічні  7 8 10 8 9 9 6 8 10 7 8 10 7 9 8 

Техніко-технологічні 6 7 5 6 7 6 4 6 7 6 7 7 6 8 7 

Соціально – психологічні 3 2 4 5 3 3 2 5 6 4 3 6 5 3 2 

Інформаційно-комунікаційні 8 9 10 9 10 8 9 10 9 9 6 9 10 7 9 

Політико – правові 2 1 3 4 2 1 4 2 3 4 4 3 2 3 1 

Науково-дослідницькі 5 6 7 5 6 10 7 7 5 8 5 4 9 6 6 

 
Як видно з результатів анкетування, в основному всі фактори тісно пов’язані між собою і всі 

вони певним чином впливають на якість реалізації діагностованих консалтингових проектів. Проте 
слід зазначити, що на кожній стадії реалізації консалтингового проекту ступінь впливу цих факторів 
різний, кожен консалтинговий проект унікальний, а отже, і вплив факторів теж буде 
індивідуальним. Тому існує необхідність у здійсненні ранжування факторів за ступенем впливу з 
метою визначення найвагоміших з них, які значною мірою впливатимуть на ефективність реалізації 
консалтингового проекту. Перша позиція присвоюється фактору, що в оцінюванні експерта здобув 
найбільшу кількість балів, останню позицію, відповідно, займає фактор з найменшою їх кількістю. 
У випадку, якщо фактори здобули однакову кількість балів експерта, їхній рейтинг визначається 
шляхом знаходження середньоарифметичного значення суміжних позицій. Результати ранжування 
зводимо в табл. 3. 

Сума рангів кожного виокремленого чинника знаходиться шляхом додавання позицій 
вагомості фактора присвоєного кожним з експертів. При чому, найбільш вагомим являється той 
фактор, що має найменшу суму рангів. 

Середній ранг для кожного з чинників буде знаходитися за формулою: 

j

m

i

ij

j

m

R

S

∑
== 1 , 

(1) 

де, jS  – середній ранг фактору реалізації діагностованих консалтингових проектів; 

Rij – ранг оцінки і-тим експертом j-го чинника; 
mj – кількість експертів, що взяли участь в оцінюванні j-го чинника. 

Чим меншу величину середнього рангу має фактор, тим більша його вагомість та величина 
впливу на консалтингові проекти. 
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Таблиця 3 

Ранжування факторів реалізації діагностованих консалтингових проектів  

машинобудівних підприємств Львівщини 

Експерти 

Фактори впливу 

О
р
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н
із
ац
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н
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к
і 
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П
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Н
ау
к
ов
о-

до
сл
ід
н
и
ц
ьк
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1 1 3 4 6 2 7 5 

2 1 3 4 6 2 7 5 

3 3 1,5 5 6 1,5 7 4 

4 1,5 3 4 5,5 1,5 7 5,5 

5 3 2 4 6 1 7 5 

6 4 2 5 6 3 7 1 

7 1 4 5,5 7 2 5,5 3 

8 2 3 5 6 1 7 4 

9 3 1 4 5 2 7 6 

10 1 4 5 6,5 2 6,5 3 

11 1 2 3 7 4 6 5 

12 3,5 1 3,5 5 2 7 6 

13 3 4 5 6 1 7 2 

14 1,5 1,5 3 6,5 4 6,5 5 

15 1,5 3 4 6 1,5 7 5 

 
Середній бал чинників знаходиться за наступною формулою: 

j

m

i

ij

j

m

C

M

∑
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, 
(2) 

де, jM  – середній бал фактору реалізації діагностованих консалтингових проектів; 

Сij – бальна оцінка і-тим експертом j-го чинника. 
Для визначення найбільш вагомого чинника, слід обрати фактор з найбільшим значенням 

середнього балу. 
При визначенні дисперсії бальної оцінки, яка являє собою середній квадрат відхилень бальних 

оцінок від їх середньої величини, будемо використовувати таку формулу: 
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σ , 
(3) 

де, σ 2
 – дисперсія бальних оцінок факторів реалізації діагностованих консалтингових проектів. 

Найбільш однорідні результати будуть у факторів з найменшою дисперсією їхніх значень. 
А це означатиме, що експерти були одностайними в оцінюванні вагомості обраних факторів впливу 
на реалізацію консалтингових проектів машинобудівних підприємств. 
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Для визначення середньої ваги факторів, використаємо наступні формулу: 

∑
=

=
n

i

j

j
j

M

M
W

1

, 
(4) 

де, jW  – середня вага факторів впливу; 

n – кількість факторів, що підлягали експертному оцінюванню. 
При чому, найбільш впливовим буде саме той фактор, який матиме більшу величину значення 

середньої ваги чинника. 
Результати наших розрахунків зведемо в табл.4. 

Таблиця 4 

Зведені результати розрахунку вагомості факторів реалізації діагностованих  

консалтингових проектів машинобудівних підприємств Львівщини 

Показники 
Умовні 

позначення 

Фактори впливу 
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Сума рангів jS  31,0 38,0 64,0 90,5 30,5 101,5 64,5 

Середнє значення 

рангу jS  
2,07 2,53 4,27 6,03 2,03 6,77 4,30 

Сума балів jM  131 124 95 56 132 39 96 

Середній бал jM
 

8,73 8,27 6,33 3,73 8,80 2,60 6,40 

Дисперсія балів σ 2

 
1,0667 1,4952 0,9524 1,9238 1,3143 1,2571 2,6857 

Середня вага 

фактору 
jW  0,1947 0,1842 0,1412 0,0832 0,1961 0,0579 0,1426 

 
Розрахунки вагомості факторів реалізації діагностованих консалтингових проектів показують, 

що найбільш вагомими на думку експертів являються інформаційно-комунікаційні, організаційно-
управлінські та фінансово-економічні чинники. В той же час, найбільша ступінь узгодженості 
в оцінюванні впливу чинників виявилася у техніко-технологічних факторів впливу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Різні підходи до виокремлення чинників 
впливу на реалізацію діагностованих консалтингових проектів зумовили потребу вибору найбільш 
впливових та важливих факторів, що підвищуватимуть їхню ефективність. Серед пріоритетних були 
виділені чинники, сформовані за ознакою сфери виникнення, до яких відносяться організаційно-
управлінські, фінансово-економічні, техніко-технологічні, соціально-психологічні, інформаційно-
комунікаційні, наукові-дослідницькі та політико-правові. 

Ґрунтуючись на результатах проведеної експертної оцінки, було встановлено, що найбільший 
вплив на реалізацію діагностованих консалтингових проектів здійснюють інформаційно-
комунікаційні та організаційно-управлінські фактори. Проте враховуючи рівень узгодженості 
залучених до оцінювання експертів, можна констатувати чітке домінування саме організаційно-
управлінських чинників. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF ORGANIC PRODUCTS 

MANUFACTURE AT UKRAINIAN SMALL-SCALE 

HOUSEHOLDS  

The possibilities of organic agricultural products manufacture in small-scale farms in Ukraine are 

considered in the article. It is evident now that market of organic products in Ukraine is being 

formed. At the same time, the domestic market is dominated by the offer of traditional products 

that satisfy the needs of consumers. The production and supply of organic products in the 

domestic market will increase. The production of organic agricultural products and food will be 

handled by both large enterprises and small-scale farms. In the article, we clarified the concept 

of "small-scale farm", analyzed the production of agricultural products in small forms 

of management, explored the advantages and disadvantages, opportunities and threats to 

organic production of Ukrainian households. 

The prospects of further development of households in the production of organic products 

in Ukraine were considered. The forecasts showed that in future the large agrarian companies 

will produce products mainly for sale on foreign markets, and households and farms – for the 

needs of the domestic market. To form product lots of homogeneous products and organize 

systematic supply of organic products to the retail network or intermediary structures, small-

scale producers will create service cooperatives. 

Key words: organic products, organic market, small-scale farms, households. 

Постановка проблеми. Сучасний аграрний ринок характеризується зростанням попиту 
на органічну продукцію. Підвищення попиту на якісну та безпечну аграрну продукції виник через 
активне застосування синтетичних хімікатів при її виробництві, забруднення довкілля, що змушує 
споживачів переглядати свої пріоритети в повсякденному харчуванні. 

Разом з тим, внутрішній ринок органічної продукції України наповнюється повільно. 
Сільськогосподарські підприємства – виробники органічної продукції зорієнтовані на експорт такої 
продукції. При цьому на внутрішній ринок надходить лише частина такої продукції. Більшість 
органічної продукції, що реалізується на внутрішньому ринку представлена дрібнотоварними 
виробниками. Разом з тим, в Україні є великий потенціал виробництва органічної продукції в малих 
формах господарювання, який й досі не реалізований. Тож виникає потреба у проведенні 
досліджень та визначенні стримуючих факторів впливу на розвиток українського виробництва 
органічної продукції в дрібнотоварних господарствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості вітчизняного та світового ринку 
органічної продукції досліджували такі вчені-економісти, як В. Артиш, Р. Безус, Н. Бородачева, 
Х. Віллер, Я. Горчаков, Д. Горшков, Т. Дудар, Т. Зайчук, Н. Зіновчук, І. Кириленко, Л. Кілчер, 
М. Кобець, А. Мазурова, Є. Милованов, В. Писаренко, О. Рудницька, А. Сахота, О. Скидан, 
М. Федоров, О. Ходаківська, А. Ходус, К. Холгер, О. Шубравська, М. Юсефі та інші. При уточненні 
поняття дрібнотоварного виробництва та дрібнотоварних господарств використовувалися публікації 
таких вчених як Демчак І., а також Беркута Т., Прокопа І.. Разом з тим, незважаючи на велику 
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плеяду вчених та досягнуті результати досліджень, наразі залишаються невирішеними окремі 
проблеми, що стримують подальше наповнення ринку органічної продукції в Україні, зокрема 
продукцією виробленою дрібнотоварними господарствами. Виходячи з цього напрями обраного 
дослідження є актуальними та своєчасними. 

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка можливостей виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції в дрібнотоварних господарствах України. Визначена мета зумовила 
постановку та необхідність вирішення наступних завдань: уточнити поняття дрібнотоварного 
господарства; провести аналіз виробництва сільськогосподарської продукції підприємствами малих 
форм господарювання; дослідити переваги та недоліки, можливості та загрози виробництва 
органічної продукції домогосподарствами населення; визначити перспективи подальшого розвитку 
домогосподарств населення при виробництві органічної продукції в Україні. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням, приведеним у Економічній енциклопедії, під 
дрібнотоварним виробництвом слід розуміти виробництво товарів і послуг суб’єктами малих форм 
господарювання, які не використовують найманої праці, а отриманий дохід здебільшого для 
задоволення власних потреб. До дрібнотоварних виробників належать фермери, ремісники, 
власники малих підприємств у сфері послуг, роздрібної торгівлі тощо1. Разом з тим, в сучасному 
сільському господарстві України представниками малих форм організації діяльності є селянські 
(фермерські) господарства, особисті селянські господарства та фізичні особи – підприємці. Серед 
них більш поширеною формою організації діяльності є особисті селянські господарства. 

Демчак І. в одній із свої праць приводить визначення особистого селянського господарства, де 
зазначає, що це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною 
особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно 
проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна 
такого господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму2. Далі в цій праці 
зазначається, що під особистими селянськими господарствами слід розуміти форму дрібнотоварного 
виробництва громадянами сільськогосподарської продукції на присадибній та інших земельних 
ділянках, наданих для цих цілей, у вільний від основної роботи час для особистого (сімейного) 
споживання3. При цьому надлишки такої продукції реалізуються здебільшого на селянських ринках, 
та займають окрему частку внутрішнього ринку України поряд з традиційною продукцією. 

Державна служба статистики України приводить в офіційних виданнях власне визначення цій 
категорії господарюючих суб’єктів, де зокрема зазначається, що «господарства населення – це 
домогосподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпечення 
продуктами харчування, так і з метою виробництва товарної сільськогосподарської продукції. 
Ця категорія включає домогосподарства у сільській місцевості, домогосподарства у міській 
місцевості, а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять свою 
діяльність у галузі сільського господарства без створення юридичної особи»4. 

Підтвердження цього знайшло відображення в публікаціях Прокопи І. та Беркути Т., де 
зокрема зазначалося, що «господарства населення як одна з категорій виробників 
сільськогосподарської продукції ... мають глибокі історичні корені. Їх можна вважати видозміненою 
формою, сучасною інтерпретацією сімейного типу господарювання в сільському господарстві, який 
зародився у сивій давнині (щонайменше за епохи феодалізму). Цей тип господарювання набув 
розвитку при ранньому капіталізмі, зберігся за колгоспно-радгоспної системи і залишився вагомою 
складовою сільського господарства в постсоціалістичній системі»5. 

 

                                                      
1 Мочерний, С.В. та ін. (2000). Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. Київ: Видавничий центр 
«Академія». 
2 Демчак, І.М. (2014). Соціально-економічна сутність категорії «Особисте селянське господарство». 

Економіка та управління АПК, 1, 93. 
3 Демчак, І.М. (2014). Соціально-економічна сутність категорії «Особисте селянське господарство». 

Економіка та управління АПК, 1, 93. 
4 Рослинництво України у 2015 році (2016). Статистичний збірник. Державна служба статистики України. 
<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
5 Прокопа, І., Беркута, Т. (2011). Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському 
розвитку. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 15. 
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Стан дрібнотоварного виробництва. Незважаючи на застосування в агропромисловому 
виробництві сучасної техніки та технологій, сільське населення, здебільшого, займається 
натуральним господарством та вносить значний вклад в забезпечення продовольчих потреб 
внутрішнього ринку. Загалом в Україні налічується близько 14,5 мільйонів домогосподарств 
населення, а їх частка у сільськогосподарському виробництві за підсумками 2015 року становила 
44,9 відсотків1. 

Земельні ділянки мають у своєму користуванні 55% домогосподарств, зокрема у містах – 35%, 
в сільській місцевості – майже всі домогосподарства. Тваринництвом, птахівництвом та 
бджолярством займаються 31% домогосподарств, в тому числі у містах – 9%, на селі – 76 відсотків. 
При цьому значна частина домогосподарств мають у користуванні великі земельні ділянки. Так в 
сільській місцевості земельними ділянками площею до 1 га користуються більше половини 
домогосподарств, від 1 до 5 га – 26%, від 5-10 га – 12 відсотків. При цьому площі понад 10 га 
використовують 5% сільських домогосподарств. Міське населення має в користуванні менші 
земельні ділянки, зокрема площами до 10 соток користуються 68% міських домогосподарств, від 10 
до 25 соток – 21 відсоток2. 

Наявність земельних ділянок дає можливість домогосподарствам населення виробляти значні 
обсяги сільськогосподарської продукції. За офіційною статистикою господарствами населення 
виробляється молока – 75% від загального виробництва в країні, м’яса – 37%, картоплі – 98%, 
овочів – 86%, фруктів і ягід – 81 відсотків. До того ж виробляються значні обсяги зерна і навіть 
технічних культур (Таб. 1)3,4. 

 
Таблиця 1 

Виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції  
домогосподарствами населення з 2005 по 2015 роки 

Показники 
2005 2010 2015 

Відхилення 2015  

до 2005, +/- 

тис. т1
 %

2
 тис. т1

 %
2
 тис. т1

 %
2
 тис. т1

 %
2
 

Зерно 9225 24 9492 24 13619 23 4394 -2 

Соняшник 996 21 1186 18 1632 15 636 -7 

Картопля 19223 99 18222 97 20383 98 1161 -1 

Овочі 6514 89 7158 88 7932 86 1418 -3 

Плоди і ягоди 1490 88 1460 84 1741 81 251 -7 

М’ясо (жива вага) 1009 63 925 45 859 37 -150 -26 

Молоко 11132 81 9032 80 7946 75 -3186 -6 

Джерело: створено автором на основі даних Державної служби статистики України 
1 Обсяг виробництва; 2 Частка в загальному виробництві. 

 
Виходячи з даних приведених в таблиці 1 слід зазначити, що упродовж останніх десяти років 

спостерігається тенденція до зменшення частки продукції виробленої домогосподарствами 
населення в загальних обсягах виробництва. Проте як і в попередні роки домогосподарства 
населення виробляють продукцію здебільшого для забезпечення власних потреб. Так потреби 
домогосподарств сільської місцевості в овочах та картоплі забезпечуються за рахунок власного 
виробництва на 97,5%, плодово-ягідній продукції – на 40,4%, яйцях – 89,7%, молоці та 
молокопродуктах – 54,8%, м’ясі та м’ясопродуктах – 43,1 відсоток. У свою чергу міські 

                                                      
1 Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості в 2015 році 
(2016). Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
2 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2015 році (2016). Статистичний 
збірник. Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
3 Рослинництво України у 2015 році (2016). Статистичний збірник. Державна служба статистики України. 
<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
4 Тваринництво України у 2015 році (2016). Статистичний збірник. Державна служба статистики України. 
<http://www.ukrstat.gov.ua> (2017, травень) 
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домогосподарства мають менше забезпечення своїх потреб в продуктах харчування за рахунок 
власного виробництва. Так відповідний рівень забезпеченості коливається від 1,5% – на потреби 
в молоці та молочних продуктах, до 21,1% – на потреби в овочах і картоплі1. 

Разом з тим основне дрібнотоварне виробництво сільськогосподарської продукції 
зосереджено в домогосподарства, що проживають на території сільських населених пунктів (сільські 
домогосподарства). Чисельність таких господарств в Україні за підсумками 2015 року становила 
4,7 мільйонів. Загалом ці господарства обробляють землі близько 5,4 млн. га, утримують свиней – 
близько 2,7 млн. гол., великої рогатої худоби – 2,2 млн. гол., в тому числі корів – 1,5 млн. гол. Рівень 
товарності виробленої сільськими домогосподарствами у 2015 році зерна становив 38,4%, ягід – 
37,4%, молока – 47,3%, яєць – 6,4 відсотків. У середньому за цей період 100 таких господарств 
продали великої рогатої худоби 13,03 гол., свиней – 12,29 гол., птиці – 2,21 голів2. 

Надлишки продукції виробленої домогосподарствами населення реалізуються на селянських 
ринках або через заготівельні структури переробних підприємств (табл. 2). 

Таблиця 2 

Реалізація продукції виробленої домогосподарствами населення 

Продукція 
Реалізація,  

тис. т 

Частка в загальній реалізації,  
% 

Зерно  4185,2 8,4 

Олійне насіння 1110,7 7,1 

Цукрові буряки 422,2 6,8 

Картопля 688,1 63,8 

Овочі 995,9 48,8 

Плоди та ягоди 453,9 60,7 

Худоба та птиця у живій вазі 326,7 14,4 

Молоко 3800,7 60,0 

Яйця 452,0 4,8 

Вовна 2,9 1,1 

Джерело: створено автором на основі даних Державної служби статистики України 
 
Серед виробленої домогосподарствами населення найбільшу частку в загальній товарній 

продукції мають картопля, плодово-ягідна продукція та молоко. 
Отже пропозиція внутрішнього ринку формується за рахунок традиційної продукції 

виробленої сільськогосподарськими та переробними підприємствами, а також натуральної 
продукції – домогосподарств населення. Разом з тим в Україні формується внутрішній ринок 
органічної продукції, який характеризується збільшенням операторів цього ринку, розширенням 
сертифікованих площ сільськогосподарських угідь, розширенням асортименту органічних продуктів 
та як наслідок зростанням обсягів споживання такої продукції. При цьому органічні продукти мають 
вищу якість та ціни порівняно з традиційною продукцією. 

Розвиток ринку органічної продукції. Упродовж останніх років обсяги споживання органічної 
продукції постійно зростають. Якщо у 2010 році український ринок органічних продуктів 
оцінювався на рівні 2,4 млн. євро, то до 2016 року він зріс у 8,8 рази3,4. Споживання органічної 
продукції збільшується, особливо у великих містах. Найбільшим попитом серед органічних 
продуктів користуються молоко та молочні продукти, м’ясо та м’ясні продукти, овочі та фрукти, 
соки, крупи, борошно тощо. Реалізація продукції відбувається як через мережі супермаркетів, так і 

                                                      
1 Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 році (2016). Статистичний збірник. Державна служба 
статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
2 Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості в 2015 році 
(2016). Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
3 Органік в Україні [Офіційний веб-сайт] (2015). <http://organic.com.ua> (2017, Травень, 30). 
4 Структура обороту роздрібної торгівлі у 2015 році (2015). Доповідь. Державна служба статистики України. 
<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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через спеціалізовані магазини, що займаються продажем органічних продуктів, а також в останній 
час, через мережу Інтернет1. 

Формування внутрішнього ринку органічної продукції відбулося за рахунок збільшення 
операторів цього ринку та розширення сертифікованих площ, придатних для вирощування таких 
культур. За даними Федерації органічного руху в Україні у період з 2005 до 2015 років загальна 
чисельність органічних господарств збільшилася до 210, або майже в 3 рази. При цьому площа 
сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощуванням органічної 
продукції досягла у 2015 році майже 411 тис га, що більше порівняно з 2010 роком в 1,7 рази. 
Загалом частка українських сертифікованих органічних площ становить близько 1% загальних 
сільськогосподарських угідь. Це дало можливість Україні зайняти перше місце 
в східноєвропейському регіоні за сертифікованими площами органічної ріллі та зміцнити свої 
позиції у двадцятці світових країн-лідерів органічного руху2. 

Найбільшу частку у структурі виробництва органічної сільськогосподарської продукції мають 
зернові, зернобобові та олійні культури. На менших площах вирощують овочі, фрукти, зелень, 
виноград, баштанні культури. 

З метою визначення перспектив розвитку виробництва органічної продукції в дрібнотоварних 
господарствах України було проведено аналіз сильних та слабких сторін, а також визначені 
можливості та загрози, які сформовані наразі в агропромисловому комплексі України. 

На основі проаналізованих даних можна побудувати наступну SWOT-таблицю (табл. 3). 

Таблиця 3 

SWOT-таблиця виробництва органічної продукції в дрібнотоварних  

господарствах України 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. на рівні АПК України: 

– сприятливі агрокліматичні умови та третина 
світового запасу найродючіших чорноземів; 
– розташування між великими ринками сходу та 
заходу, доступ до Північної Африки та Азії; 
– один з глобальних експортерів 
сільськогосподарської продукції (в основному 
зернових культур та соняшникової олії); 
налагоджена експортна інфраструктура та партнери; 
– висока частка домогосподарств у виробництві. 
 
 
 
 
 
 
2. на рівні господарств: 

– право власності на земельні ресурси; 
– близькість до каналів збуту; 
– гнучкість та оперативність реагування на вплив 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 
– можливості вироблять нішеві культури та 
ексклюзивні замовлення 

1. на рівні України: 

– несприятливий бізнес-клімат: корупція; високе 
регуляторне та адміністративне навантаження; 
– відсутність доступного кредитування, особливо 
для малих сільськогосподарських виробників; 
– нерозвиненість інфраструктури сільської 
місцевості; 
– непередбачувана і опортуністична аграрна 
політика держави; відсутність рівних умов для всіх 
виробників і секторів; 
– негнучкий ринок землі; 
– в експорті переважає сировина; чутливість до 
несприятливих погодних і ринкових умов або 
політичних подій; не розвиненість харчової 
промисловості та експорту продукції з високою 
доданою вартістю. 
2. на рівні господарств: 

– перепони до можливостей використання новітніх 
технологій обробки ґрунту; 
– значні витрати у порівнянні із великими 
підприємствами; 
– обмежений доступ до ринків збуту; 
– низька кваліфікація працівників та – недостатня 
ефектність роботи аграрної науки, досліджень і 
розробок, а також системи освіти; 
– якість життя в сільській місцевості. 

 

                                                      
1 Маслак, O.M. (2016). Формування ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Глобальні та 
національні проблеми економіки, 10. <http://global-national.in.ua/issue-10-2016> (2017, Травень, 30). 
2 Органік в Україні [Офіційний веб-сайт] (2015). <http://organic.com.ua> (2017, Травень, 30). 
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Продовження таблиці 3 

Можливості (O) Загрози (T) 

1. на рівні АПК України: 
– розвиток світового ринку; 
– перехід від пропозиції до попиту як головного 
фактору розвитку сільського господарства в світі 
та розповсюдження західного типу харчування; 
зростання торгівлі сільськогосподарськими 
товарами, зокрема продуктами переробки, 
продуктами вищої якості та ціни; 
– збільшення попиту на органічну продукцію 
та можливості його задоволення на внутрішньому 
ринку; 
– інвестиційні можливості; 
– доступ до зовнішніх ринків ЄС; стимул досягнути 
відповідності вимогам міжнародних стандартів 
та трансфер технологій з ЄС. 
 
 
 
2. на рівні господарств: 
– виробництво нішевих культур; 
– вихід на зовнішні ринки збуту при створенні 
кооперативів та інших об’єднань; 
– диверсифікація виробництва; 
– привабливість фермерства як професії: 
все більше число людей у сільській місцевості готові 
займатись фермерством, оскільки це стає більш 
прибутковим. 

1. на рівні України: 
– нездатність деяких фермерів адаптуватися: 
дуже малі господарства та можливо і більші 
підприємства можуть мати не достатню кількість 
інформації та не зможуть адаптуватися до вимог 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема 
щодо гігієни, санітарії та фітосанітарії; 
– погіршення сільськогосподарської інфраструктури; 
– погіршення стану навколишнього середовища; 
– старіння сільського населення; депопуляція 
сільської місцевості; відсутність кваліфікованої 
робочої сили для сільського господарства; 
відсутність розвитку неаграрної господарської 
діяльності; 
– політична нестабільність: продовження агресії 
на Сході і анексія Автономної Республіки Крим; 
– високі ціни на енергоносії призводять 
до подорожчання виробництва і перевезень. 
2. на рівні господарств: 
– опір змінам: протидія змінам зацікавлених сторін, 
яким вигідне збереження нинішньої ситуації і які 
значно зацікавлені у відстрочуванні та саботуванні 
багатьох реформ; 
– реформа мислення: істотний внутрішній 
і зовнішній тиск на реформи; 
– погіршення логістики та інфраструктури. 

Джерело: створено автором з використанням даних Єдиної комплексної стратегії та плаун 
дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Загалом Україна має значний потенціал 

в розвитку органічного виробництва. Наразі ринок органічної продукції в Україні перебуває на етапі 
становлення. При цьому на внутрішньому ринку домінує пропозиція традиційних продуктів, які 
задовольняють потреби споживачів. У подальшому виробництво та пропозиція органічної продукції 
на внутрішньому ринку збільшаться. При цьому, виробництвом органічної сільськогосподарської 
продукції та продовольства можуть займатися як великі підприємства так і дрібнотоварні 
господарства. Аграрні компанії вироблятимуть продукцію здебільшого для реалізації на зовнішніх 
ринках, а домогосподарства населення та фермерські господарства – для потреб внутрішнього 
ринку. Для формування товарних партій однорідної продукції та організації систематичних 
поставок органічної продукції в роздрібну мережу чи посередницьким структурам дрібнотоварні 
виробники мають створювати обслуговуючі кооперативи. 
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FRANCHISING MODEL AT AGRICULTURAL 

ENTERPRISES. MARKET OVERVIEW,  

PERSPECTIVE, APPLICATIONS 

Administrating of agricultural enterprise nowadays presumes application of the latest 

technological developments and modern management methods which meets the requirements 

of market competition. Market changes in different aspects are specified as follows: 

technological innovations, consumer’s preferences, logistics, quality requirements and financial 

instruments. Still, the transformation of management model of the companies and farms 

continues. These changes affect many factors that occur in political life and public order 

of European countries, as well as worldwide. 

The period of global redistribution of natural resources and political models leads to the changes 

in economic sphere and also requires flexible approach to the establishing of management 

models that will compete and attract investments into the industry. Franchising and its 

application at farms already found its supporters, but at the same time it is quite a new 

phenomenon for the industry in Europe. Unlike other industries that have used franchising for 

over 30 years and have sufficient experience of successes and failures, franchising in agriculture 

only started building of it’s own successful model and it takes a time and efforts to set up 

a successful model. In Ukraine franchising covers broad segment of economy, but in many other 

areas and sectors of the economy, in particular, in agriculture, it has to be promoted and 

developed. 

The purpose of this work is to demonstrate and emphasize the importance of franchising model 

promotion in agriculture area as one of the effective methods of industry development and 

attraction of investments. Our previous researches and work done regarding franchising effect 

on entrepreneurship improvement in agriculture served as a basis for this study and following 

research on franchising in agriculture. 

Key words: franchising development, agricultural franchising, franchising model, farm 

franchising 

Introduction. Transformation of management model of agricultural in Ukraine is going through 
a difficult period of restructuring and transition economy from "Soviet period" to building of the model 
of modern European standards. Simultaneously, a number of complex processes, such as: the rejection 
of "planned Soviet economy", the formation of entrepreneurship spirit among farmers, ongoing 
transformation of the political system of the state and the power struggle between oligarchic clans, which 
greatly influence the formation of the economy sector, as well as the pressure of external factors . Today 
Ukrainian farmer has a clear intention to adopt European standards, and thanks to the external political 
environment, changes occur in government standards of Ukraine. 

For forming of policy management in agriculture the European Union provides us main guidelines 
laid down in the Common Agricultural Policy of the European Union (CAP) 1. The key objective of this 
policy is clear and simple: to provide the population with food in sufficient quantity and this process must 
be continuous and self-sufficient. Of course, from the beginning of this policy there have been several 
reforms and changes. But the key aspects, in addition – the CAP provides and improve the quality of life 
of residents of rural areas, an increase in wages to employees of the industry, increased productivity 
of agricultural production and preservation of the availability of the prices of agricultural products 
for consumers. 

                                                      
1 European Commission. Common Agricultural Policy of the European Union. <https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
overview_en>. 
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Method and Materials. The latest analytical data used on franchising in Ukraine, and the European 
Union became the background of our research. Studying and grouping of world markets was traditionally 
prepared by the International Franchise Association1 and International Trade Administration2. On the basis 
of data of the Franchising Federation of Ukraine3, Europe Franchise Federation4 and IFA5, we were able to 
generate major trends in agriculture through the franchising model, which will be developed in Ukraine. 
Many scientists over a long period have studied the franchising model, which essentially facilitated our 
research, as their experience and knowledge are ready to present us some "recipes" for success using of the 
franchising model in other industries. Among them, G. Mellinger6, J.M. Mulet7, M. Stankovich8 and others. 
Trends in the manufecturing of environmentally friendly products and consumer’s deny from the 
genetically modified food encourage entrepreneurs to search for successful business models in this area and 
for the rapid development of their farms. 

Results, Discussion, Conclusions. All these demands of modern market and consumers evoked 
formation of such a model of development and management at agricultural enterprises, which provides for 
high efficiency, low risk of initial phase of development, rapid return of investment, and sustainable 
development. Therefore, we believe that the franchising model can reach the goals set by CAP for 
agriculture area. The concept of franchising model research in agriculture – this is our contribution to 
achieving of goals stipulated by CAP and to increased integration of Ukrainian farmers to the European 
standards declared in the CAP. 

Our previous research of agricultural franchising was built on specific concepts, such as: 

• Franchising Model9 – an important element of the trade mark (brand) of the company. Franchising 
was considered as the most effective way to achieve maximum coverage of development areas and increase 
of customer loyalty. 

• Model of franchising as a method of effective attraction of investments in the sector10 and economy 
in times of crisis. 

• Analysis of franchising market of Ukraine11, description of all key areas, description of franchise 
structuring markets drawbacks and its advantages in the development of various industries. 

• A number of conclusions on market trends and recommendations for further research were made. 
Today in Ukraine franchising model is used by more than 405 companies, but only two of them 

belong to the agricultural sector12. The choice of governance forms and development of the farm is 
influenced by several important factors, including: 

• Registration and ease of doing business. 

• Continuity of the business regardless changing of activities within the enterprise, development or 
reorganization. 

• Transfer of business and assets. 

• Taxation consequences directly related to the form of organization. 

• Responsibility of the owner. 

• The possibility of acquisitions and expansion capital, the possibility of its sale. 
Taking into account that farming is mainly a family business where key role in decisions making 

belongs to the head of the family, it means his knowledge and experience influence the choice of method 
and form of governance. That sircumstance of business existence which does not consider changes 
in activities within the enterprise, development or reorganization and the need for expansion of capital and 

                                                      
1 Hasham, A. (2016). Communicating the Positive Message of Franchising, IFA Convention, February 2016. 
2 International Trade Administration. 2016. 2016 Top Markets Report Franchising. <http://www.trade.gov/topmarkets/>. 
3 Franchising Federation of Ukraine. <http://www.fdf.org.ua/>. 
4 EFF, Europe Franchise Federation. 2012. EFF Franchise Report. <http://www.eff-franchise.com/Data/ 
PUBLICATION%202012%20EFF%20FRANCHISE%20REPORT.pdf>.  
5 Hasham, A. (2016). Communicating the Positive Message of Franchising, IFA Convention, February 2016. 
6 Mellinger, G. (2010). La Franchise: La stratégie. L'opérationnel. 
7 Mulet,  J.M. (2014). Comer sin miedo. España 
8 OECD (2011). Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, OECD Publishing 
9 Mellinger, G. (2010). La Franchise: La stratégie. L'opérationnel. 
10 International Trade Administration. 2016. 2016 Top Markets Report Franchising. <http://www.trade.gov/topmarkets/>.  
11 Чикуркова, A., Ногачевський, O. (2016). Франчайзинг: актуальні проблеми розвитку в Україні. Збірник 
наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 348, 1-16. 
12 Чикуркова, A., Ногачевський, O. (2016). Франчайзинг: актуальні проблеми розвитку в Україні. Збірник 
наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 348, 1-16. 
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attraction of investors may compel the farmer to explore opportunities offered by the business model 
of franchising. The majority of farmers in Ukraine have basic knowledge on production technologies, 
processing and storage of food, which they produce. Educational institutions, academic sector and other 
information source propose modern technology, hardware, and more. The information on which steps 
the farmer has to undertake to transform fast thier profile inside the industry and how to get investments 
from the financial market, except for banking, is absent. 

Number of market participants of OSG (farmers) currently amount to more than 4.5 million1. Farms 
in Ukraine exist in the following forms: 

• Family Farm: 
o with the creation of a legal entity; 
o without legal entity; 
o collective farm. 

• Also farms can unite in: 
o cooperatives; 
o company; 
o Union; 
o corporate farms in the form of joint stock companies; 
o  state farms2. 
Franchise model allows farms to diversify their business efficiently and grow their business through 

investment of partners – franchisees, using existing market knowledge and technology, technical support. 
However, at the same time diversifying of their own farm by developing several activities will cause further 
necessity to develop additional skills and organize themselves in associations or cooperatives which could 
be created on the basis of a certain activity or territorial type. 

Which can be a number of steps for creating a franchise model of agricultural enterprises? A variety 
of organizational forms in agriculture do not allow to apply the franchising model in the industry 
simultaneously and widely, fig. 1. 
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Fig. 1. Development of organizational forms in agriculture * 

* Source: systematized by authors 
 

                                                      
1 Беззуб, І. Перспективи розвитку сімейних господарств в Україні. Центр досліджень соціальних комунікацій. 
<http://nbuviap.gov.ua/>. 
2 Беззуб, І. Перспективи розвитку сімейних господарств в Україні. Центр досліджень соціальних комунікацій. 
<http://nbuviap.gov.ua/>. 
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Some farms are not always able to provide the complete support to its partners – the franchisee as 
required by international standards has to invent a model of franchise. Before the introduction of the 
franchising model, we must consider SWOT analysis of family farms: 

1. Strengths family farms. 
1. One of the key advantages – is work. The presence of "unpaid" work family is crucial in 

forming of individual farms of family type. The ability to influence family work seasonally and 
independently from fluctuations of the environment, that can not afford another non-family company type. 
Family work does not require institutional superstructure to monitor and control costs and check the 
reputation of the employee and the development of his loyalty. Operating expenses in the family farm 
grows along with farms incomes seasonally. Skills are passed not only by the academic education, but also 
by features of manufactured specific product or service in particular area. 

2. Land as a key factor in agricultural production. In most Western European countries the 
share of private ownership of land is large enough. Ukraine is not an exception – family farms are based on 
a relatively small piece of land which is under the rent. 

3. Manage of the own capital. Unlike businesses and corporate farms are not in a family-style, 
family farms can dispose more flexibly their own profits appeared as a result of the family "unpaid labor". 
Not only this profit may be used at separation of family members, but also as investment in the expansion 
and development of its economy. This gives for family farm significant advantages over other forms of 
farming. Flexibility of family farms in decision-making and use of technology is another benefit in the 
management of equity holdings of another company type. Family farm uses the machines and equipment 
quite long, and in unfavorable financial conditions provide for more flexibility to decide and consequently 
it increases their survivability on the market. Therefore, internal capital resources of family farming are not 
measured by their market price and suitable to control it better. 

2. Disadvantages of the family farms. 

• Exposure to external risks and political-administrative factors and social factors as compared with 
corporate farms and non-family businesses; 

• Labor. The employment of the family can have a negative sircumstance that the technological 
development and technological change increase the necessity for skilled workers, which are often not from 
the family. High-tech innovations lead to reduce of labor use, while costs for qualified specialists who are 
able to maintain this equipment are raised. 

• Lack of "economies of scale" and land constraints. Failure in a certain areas of growth leads to loss 
of competitiveness in comparison to corporate agriculture. The technological innovations which can be 
afforded by a large-scale agricultural production are mainly inaccessible to the family farmer. This is one 
reason that in the future will lead to a sharp decrease of family farms number and raise proportions of those 
who will remain at the market. Changes in legislation on the sale of land will only encourage this. But 
international experience shows that the changes that have occurred due to "economies of scale" are less 
effective compared to the changes that can happen through optimal and efficient household use of family 
labor and gain of performance time by those innovations which already exist . 

• Access to capital markets. To survive in highly competitive markets farmer is forced to 
continuously improve production technology and follow the changes which assist more productive and 
efficient use of limited resources. The changes require substantial investment that can provide investment 
institutions, if we talk about the market of cheap non-bank capital. Access to these institutions is very 
limited in the Ukrainian farmer or even absent. Especially in this period of high risks and economic crisis, 
there is no access to, though expensive, bank funds.  

3. Opportunities. 

• The ability to avoid significant tax burden. Uncertainty and imperfect legislation allows for 
flexibility in the tax burden. Certain benefits provided by the law for the development of new agricultural 
farming allows farmers to "stand up" and decide on directions and benefits of the activity. 

• Flexibility in responding to changes of consumer needs. Direct contact with its customers helps to 
predict and respond quickly to future fluctuations in consumer preferences and of needs. Competent 
approach to decision making allows you to capture in a short period markets and maintain them. 

• Due to the increasing demand for organic food, family farms capable to implement "green" 
technologies (solar, wind, biomass) by little cost and to offer market their products more expensive than the 
market price as opposed to corporate farms. The constant costs almost remain unchanged.  

4. Threats. 

• A key threat to family farming today – is a legislative and market uncertainty in Ukraine in the near 
and far future. Ukraine has one of the highest rates of corruption in the world. 
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• The lack of rural development and the local community as a place of "quality and comfortable" 
accommodation creates an outflow of young families who want to continue his father’s work. In recent 
years Ukraine has seen a large migration of young people from the village and the country. 

The research and analysis shows that building organizational units of family farming is possible even 
under conditions of high uncertainty and risk. If there are minor changes in the law and understanding of 
the importance of family farms, it can be developed, scaled flexibly change as business unit as through 
forms of cooperation and franchise models. 

Based on data analysis, we can conclude that family farms have to be combined in various forms of 
association. 

Our previous studies have shown that the main principles of the established and developing 
agricultural groups based on franchising and cooperation, include: 

• combines one category of products or groups of products; 

• sustainable range of products; 

• TM and other intellectual property is common; 

• entrance control and requirements for quality and composition of the finished product, which is 
mandatory for all suppliers and farms; 

• principles and provisions for the selection and examination of farms as suppliers of goods and 
services that meet the international criteria and standards. 

• unified pricing policy on the domestic market; 

• unified marketing policy. 

• rent or leased warehouse space for storage of agricultural products. 
The concentration of these types of associations will force farmers to transfer certain functions of 

decision making to the governing body of the association. Of course, that lack of knowledge and skills of 
business management and development of enterprises, can lead to conflicts and decline of enterprises. 
Therefore the construction of curricula of development farm, their possible transformation to the 
association, using the model of franchising to expand their business and attracting investment requires 
specialists and time. 

Application of franchising models at their development was the success factor, which allowed the 
market leaders to achieve economic prosperity and high capitalization. The key principles of creating 
franchising models include the following steps: 

1. Creating a concept of franchise model. 
2. Five business-lines of franchise development. 
3. Financial aspects of the franchising. 
4. Developing a model of management and engineering of franchising network. 
5. Creating models of obligatory tools of the franchise development: 
a. franchise operation manual; 
b. creating "Operations Portal"; 
c. staff training and the creation of uniform service standards 
d. monitoring compliance with common standards; 
e. creating a contractual framework. 
It is clear that the implementation and development of this model, farmers’ associations should 

engage experts and specialists in different areas and skills. Additional features that will appear in the 
organization, will include the following areas: 

• Franchise Sales and Development of franchising company; 

• Management of franchisees network; 

• Marketing Management franchise network; 

• Financial management and accounting; 

• Staff training to franchisees; 

• Jurisprudence; 

• IT – portal network. 
International experience shows that when creating a franchise model and its development, these 

functions should be identified and form a separate business unit or a separate business organization. The 
sequence of the franchise model of agricultural enterprises development practically will not differ 
significantly from the commonly known principle, Fig. 2. 
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Fig. 2. Creating a franchise for agricultural enterprises * 

* Source: systematized by authors 
 

Which means that transformation will take place not only in the corporate governance model 
agricultural union, but it is necessary to develop new features and controls that had not been characterized 
for agricultural enterprises. Without sufficient methodological framework, without proven successful pilot 
projects and the use of international experience, such projects are bound to fail. Perhaps today it is only 
reason why absent widespread use franchise model in agriculture Ukraine. 

Successful used franchise model in several agricultural producers requires thourough study, 
especially of their negative experience. Not always companies are willing to publicly share their negative 
experience, as this is not a sustainable practice in Ukraine and these companies are still in the stage 
of active development and attract both foreign investors and domestic – franchisees. But international 
practice already has 50 years of experience in franchise development and this allows us to explore 
the positive side use franchising and negative effects of the franchise11 Understand the main reasons for 
that were precondition of such failures. Studying the international experience of franchising community, we 
have articulated the following main reasons for failure. In our opinion, they characterize in better way the 
activities of organizations not depending on the areas of: 

• Lack of business skills. Possession of skills in agricultural production, the ability to sell and 
provide logistics – does not mean that the organization and its successful sales professionals have skills and 
development of franchising. Most successful companies lose control over the franchisee network 
development and for business in general it happens due to the following reason: lack of skills, and deny to 
search for this knowledge at market experts. Often franchisees begin their own search for the necessary 
information and acquire necessary skills without help and support of franchise owners, but in this case they 
are not corporate naturely and appeared haphazardly. All further attempts of franchisors "catch up" their 
partners do not lead to the desired result.  

• Franchisee underestimate its obligations. Franchise owners and their brokers are often 
consciously in their messages to the market "lose" information which partners – the franchisee invest 
in buying and starting of a business, the franchise will have to work sometimes even more than before. 
Therefore, the franchisees often expect "miracles" – that someone will come and do them a business. When 
expectations are not fulfilled, the franchisee all blames for the failure try are switched to the franchisor. 

• Incompetence and lack of knowledge among staff. Incompetence of staff tarts when training 
of specialists are neglected and random persons are appointed to the position of franchise. This is applicable 
also to the franchisor and in franchisee. But from the failure of the first suffers franchisees. 

• Location chosen by mistake. The speed of the franchise can’t bring money without improvement. 
Being not designed and not calculated new point of sales leads to significant losses. The bigger lose falls on 
the franchisor: reputation, income, bankruptcy. This mainly occurs in growing markets where franchise 
owners are blinded by increasing revenue from new partners and not interested in the profitability of each 
new point of sales performance of each manager and the new unit. 

                                                      
1 Wilson, S. TOP 10 Reasons Why Franchising Fail. <http://allbusiness.com/>. 
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• Lack of control over expenditure. The main costs are related with small business hire. Rent 
practically can "eat" all your profits. Only large companies with proven financial perfect model business 
can afford high rents. But these are market units. 

• The lack of working capital. Business achievement of breakeven requires money circulation. 
Access to funds of small business in Ukraine is expensive and limited. Often the franchisor, modeling the 
development of its business in franchise model, forgets to make a "buffer" which will provide work in 
future own company and franchisee. 

• The lack of pragmatic informed decisions. Very often, when new partners deciding to purchase 
the franchise, guided by emotions and pleasant memories about the product or service. Using emotions 
partner, the franchisor does not try to find out additional information that would help both sides to take 
intelligent decisions. 

• Inflated claims payments to partners – franchisees. The financial model of franchising provides 
a detailed calculation of all payments which will carry out franchisee to the franchisor. It is considered 
necessary by the fact that along with the franchisee other businesses can operate which has such obligations 
and other expenses which incurred the franchisees. Therefore, products and services of the other 
entrepreneur can be much cheaper at identical quality. 

• Franchisor does not provide adequate support. Most franchise owners – are successful 
entrepreneurs who have established their business. By opening franchise without providing adequate 
support to its partners, franchisor practically reduces the success of its evolution to "zero". 

• The concept of creating a franchise system not properly. Some franchise initially doomed to 
failure. Remember that franchise – is a well established system of business processes and procedures. 

The concentration of these types of associations will force farmers to transfer certain functions 
of decision making to the governing body of the association. Of course, the lack of knowledge and skills 
of business management and development of enterprises, can lead to conflicts and decline of enterprises. 
Therefore the construction of curricula of farms growth, their possible transformation to the association, 
using the model of franchising to expand their business and attracting of investment requires specialists and 
time. 

Promoting existing businesses developed on the basis of the model franchise in agriculture – a task 
which can only assume the Ministry and other state institutions. Information about the market opportunities 
provided by the franchise systems – is quite expensive process that cannot afford either the enterprise or 
specialized NGO’s or individual schools and researchers. 

Our research on implementation of franchising model at agricultural companies is also new for the 
European Union markets. There are only a few researches and work in different EU countries. These 
studies are united by one purpose – to achieve the goals that put the CAP in the most effective manner and 
with maximum benefit for all market participants. 
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METHODOLOGY OF DETERMINING THE LEVEL 

OF ENTITY’S INFORMATION TRANSPARENCY 

IN ASYMMETRIC INFORMATION’S CONDITIONS  

The article substantiates that in conditions of fleeting institutional changes necessity 

of reduction of non-transparent activities of Ukrainian entities raises and defined that for making 

effective business decisions any company should maximize disclose relevant information about 

its business, financial condition and prospects of development. Non-disclosure or incomplete 

disclosure of relevant information leads to increase asymmetric information in the client 

environment and may adversely affects on economic security. It is proved the value 

of information transparency for support of financial stability and reliability of each company. 

It was suggested the methodology of determining the level of information transparency of the 

entity under conditions of asymmetric information, based on system of criteria, which combined 

into different groups. 

Key words: enterprise, information transparency, asymmetry of information, transparency, 

methodology. 

The last crisis events clearly demonstrated that the absence of disclosing of relevant information 
about activity of economic entities increases the asymmetry of information in the client environment and 
may adversely affects on the economic security of not only the company, but the whole economic system. 
Under conditions of economic and political instability in Ukraine the number of companies significantly 
declines – to only 110 thousand in 2016 year1. A lot of these companies tend not to disclose for other 
stakeholders any information, which indicates a high degree of risk or negative results of their activity. The 
absence of effective system of information’s disclosure, which is one of the key elements of forming a high 
level of customer confidence to the entity, also affects its investment attractiveness and financial stability. 

One of the factors, which constrains desire of market players completely disclose essential indicators 
of activity to others, are additional financial and time expenses, associated with such opening. Despite the 
significant development of information technologies, the expansion and improvement through access to 
reliable information, the problem of providing sufficient volume information of all markets players to make 
them reasonable economic decisions over time becomes not less, but rather increases in scale. 

Therefore there is a problem of asymmetric information, as one of the most universal in the economy. 
After the analysis and generalization of scientific views, regarding the meaning of "asymmetry of 
information", in general, we can say that this uneven distribution of data between two or more entities, so 
that some of them have a large volume of information, along with other2. 

The asymmetry of information hinders of making optimal business decisions, increases transaction 
costs for producers, reduces the level of trust to companies from customers, partners, contractors, investors 
that also is one of the factors slowing growth of the resource base of the company. The problem 
of asymmetric information acquires a special significance in developing countries, because they don’t have 
an effective institutional environment. The result of this problem becomes shadow entrepreneurship. 

It is also worth noted that problem of asymmetric information in Ukraine is gaining importance, 
because, the value of information increases, including Ukraine. Economic development of Ukraine 
demonstrates the formation of the special sector, based on production, distribution, exchange and 
application of the important resource – information. However, dynamic information economy of Ukraine 
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діяльності. Економічний часопис-ХХI, 9-10(2), 46. 
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significantly limited to the following factors: underdeveloped of democratic institutions, lack of legislation, 
deficient sectoral structure of the economy of Ukraine, degradation of education and science in Ukraine, 
presence of administrative barriers, low financial position of the overwhelming majority of Ukrainian 
population. In Ukraine’s economic development strategy for 2010-2020 years, sector of information and 
communication technologies, unfortunately, is not defined as a priority1. Despite the existing problems, 
the development of Ukrainian information economy is still happening. It is promoted by impact 
of globalization, open information sphere, using the experience of other countries, integration of our 
country into the global information space2. In this way, the level of information asymmetry in the economic 
environment of Ukraine increased due to the development of the information economy. 

Effective means of reducing the level of information asymmetry in the Ukrainian economic 
environment should become the state policy, directed on increasing the level of entity’s information 
transparency. 

Information transparency – is a comprehensive (integral) indicator of openness of economy’s subject, 
which reflects adequacy of users requirements, level of completeness of disclosure and availability of the 
reports information about its current situation and prospects of its activity3. 

Information transparency should ensure the widespread availability of relevant, reliable information 
about the periodic performance, financial position, investment opportunities, governance, value, and risk 
of publicly traded firms4. 

The high level of informational transparency provided by entity is its competitive advantage. Under 
a high level of information transparency the ability to detect the most effective investment projects and the 
ability of market participants to make informed economic decisions in stressful situations increases. 
Prevention of misuse by the management of the enterprise occurs through the realization shareholders rights 
and their properties. System’s effects of market’s destabilization are limited, or significantly reduced their 
negative effects5. 

In 2016 year, the public anti-corruption organization "Transparency International Ukraine" has 
investigated the information transparency of company’s corporate reporting in Ukraine. During conducted 
research, official websites and legal documents of 50 Ukrainian private companies and holdings, that were 
presented in the rating of "Major businesses Ukraine" Forbes magazine in 2015, and 50 Ukrainian public 
companies from the list of "100 largest Ukrainian public companies for 6 months 2015 ", announced 
by Ministry of Economic Development and Trade on its website, were considered. 

Experts of “Transparency International Ukraine” have developed questionnaires for evaluation. 
These questionnaires reflect the current situation of the business environment in Ukraine. 

Questionnaire consisted of three thematic blocks, namely disclosure of anti-corruption programs, 
organizational transparency, disclosure of activities and operations in other countries. Questionnaire 
consisted of 27 questions. When companies were evaluated for the issues compliance regarding 
the transparency of their accountability and anti-corruption programs, for each question were put up 1 
point; 0.5 points; or 0 points. The questionnaire is presented in the information report "Transparency 
of corporate reports, evaluation of major public and private companies of Ukraine 2016"6. 

During the monitoring of the official websites of companies, experts of “Transparency International 
Ukraine” were interested information that is presented in Figure 1. 
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(Is based on the source №8) 

 
However, in our opinion, the information that was used by experts of “Transparency International 

Ukraine” is very limited and insufficient for determining real situation in the company. Besides such 
information blocks as: disclosure anti-corruption programs, organizational transparency, disclosure of the 
activities and operations in other countries, there are many others information blocks that also require 
attention and monitoring. 

In view of the previously discussed methodology of information transparency’s research, for 
determining the level of information transparency activities of the entity, we suggest using groups of 
criteria, whose composition is presented in Table. 1. Submitted system of criteria can be used in analyzing 
the information, provided on the official website of the entity. 

According table 1, each criteria was granted a certain share, depending on its significance. Sum of all 
criteria are set to 100%, i.e. in order to determine the level of information transparency, it is necessary to 
identify the amount of criteria, which are reflected at the official website of the entity. The effectiveness 
of disclosure this information is provided with presence of measures for increasing the availability 
of information for all interested market participants and simplicity of its interpretation. 

Value of transparent information defined Figure 2 according formed groups of criteria for users 
of this information. Taking into account received points, we have to determine the level of information 
transparency of the entity: 

100- 80 points – the high level, characterized by full disclosure of all relevant and essential 
information, regarding key aspects (areas) of current company’s activity and its prospects. 

79- 60 points – medium- sufficient level characterized by partial, incomplete or late disclosure 
of essential information concerning current activity and the main results of the company. 

59 – 40 points – low level, characterized by insufficient low-disclosure of relevant information, 
improper coverage of the main key aspects (areas) of the company. 

39 – 0 points – unacceptable low level, characterized by absence or compressed disclosure 
of relevant information (or insignificant information disclosure), lack of information about the investment, 
marketing, international, financial activities and perspectives of the company. 
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Table 1 

The system of criteria, proposed by the authors, for calculation  

the level of information transparency of entities
1
 

№ Group of criteria Structure of criteria 
The weight  

of criteria 

The weight  

of criteria in% 

1. 
General 
information 

History of creating the company 0,005 0,50% 

Organizational structure and information about the 
owners of the company 

0,030 3,00% 

Objectives and strategy of the company 0,030 3,00% 

Reviews of company’s activities 0,025 2,50% 

Contacts and address of the company 0,030 3,00% 

2. 

Legal documents 
regulating the 
activities of the 
entity 

Statute of the company 0,050 5,00% 

Licenses and certificates for supporting business of the 
entity 

0,060 6,00% 

Collective agreement 0,010 1,00% 

Laws, regulations, orders under which entity conducts its 
activities 

0,015 1,50% 

3. 
Investment 
activity 

General information about the current investment projects 
of the company 

0,030 3,00% 

Strategic directions of investment policy of the company 0,020 2,00% 

Information about the results of entity’s investment activities 0,020 2,00% 

4. Marketing policy  

Characteristics of products and services, which company 
provides  

0,060 6,00% 

Quality assurance of products and services, which company 
provides (Certificates, diplomas, patents, licenses) 

0,040 4,00% 

Social policy of the company 0,030 3,00% 

Innovative characteristics of products and services, which 
company provides 

0,030 3,00% 

Pricing policy of the company 0,025 2,50% 

5. 
General 
information about 
staffing (staff) 

Quantitative structure of the company’s staff 0,010 1,00% 

Recent vacancies of the company 0,015 1,50% 

Terms & Conditions of competitive selection for filling 
vacant posts in the company 

0,015 1,50% 

Staff list of the company 0,020 2,00% 

Activity of trade union organization 0,005 0,50% 

6. 
Information on the 
environmental and 
safety activities 

Standards, regulations governing safety of the company’s 
activity 

0,010 1,00% 

Documents proving the environmental friendliness of the 
company’s activity 

0,010 1,00% 

7. 
Cooperation with 
other entities 

Domestic partners of the company and joint projects 0,025 2,50% 

Foreign partners of the company and joint projects 0,025 2,50% 

8. 
Financial 
statements 

Balance 0,060 6,00% 

Profit and Loss Statement 0,060 6,00% 

Statement of Changes in Equity 0,050 5,00% 

Cash flow statement 0,050 5,00% 

9. Inspections results 
Reports about the results of external inspections (audit, 
revisions) of the company 

0,040 4,00% 

10. Risk management 
Information about possible risks and their consequences 
from conducting activities by the company 

0,015 1,50% 

11. Place at rankings Domestic and international rankings 0,020 2,00% 

12. Overall performance Statement of the overall results of the company’s activity 0,030 3,00% 

13. 
Cooperation with 
media 

Press, television, radio, social networks 0,020 2,00% 

14. Tax documents Availability of reports about the results of entity’s taxation 0,010 1,00% 

TOTAL   1,000 100,00% 

 

                                                      
1 Prepared by authors 
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Fig. 2. Value of transparent information about the entity for its users
1
 

                                                      
1Prepared by authors 
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Allows the user to find out general information about the 
company, its owners, through which you can contact with 

the company, find reviews of the company. 

Transparency and authenticity of this information helps the 
user to check the legal documents which regulated the 

activities of the entity 

Allows the user of this information to understand the level of 
investment attractiveness of the entity, which of the investment 
projects are implemented and prospects the entity has for 
further implementation of its investment strategy. 

Provides the information of the entity's offers - goods, 

services, with which the company acts on the market. 

Useful for those who wish to find a job at this company, 
want to learn about the benefits, conditions, work 
guarantees, current vacancies. 

Reliable information on how safe the activities of the entity, 
whether іts activities environmentally friendly and harmless 
to the environment and human life or not. 

Partners of the entity is a measure of reliability, prestige 
and a sign of confidence to the company 

With transparent financial reporting, user acquires 
confidence in the reliability, integrity and financial capacity 
of the entity and finds out whether the company gains or 
loses 

Audit reports of the entity inspections open the information 
to the user that may be unnoticed with a cursory review of 
the company 

The user of this information finds about the possible risks 
of damage losses the entity has and consequences of the 
proceedings its activities. 

Information about the position of the entity at national and 
international rankings characterizes the company on various 
criteria, shows things the company is a leader at, and on the 

contrary, things, which need to be improved. 

Shows the level of progressiveness, prospects, profitability 
of the entity activities, provides an opportunity to obtain 
reliable information on the performance of the company 
dynamics for several years. 

This information shows how communicative the company 
is and how open to the public through the media, and also 
reveals the presence or absence of corporate conflicts. 

Brief information that the entity is a bona fide taxpayer - is 
a positive feature of the enterprise in the eyes of all 

business relationships in the market of services. 
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Positive results from the improved level of information transparency of the entity will only take 
place, if the company will disclose the relevant information in sufficient volume and that is important, 
without fail. How show the results of analysis for increasing trust and confidence from those who want to 
work with a company, it is important to make sure the honesty and decency of the company through 
a comprehensive analysis of its information transparency. Given that, achieving the necessary level of 
information transparency is associated with certain costs for the entity, the proposed methodology will be 
useful for the enterprises of corporate sector (medium and large companies that can afford to bear the direct 
and indirect costs, associated with the establishment of disclosure system). At the same time, improvement 
of entity’s information policy will occur only when the costs will be compensated by the benefits of 
financial and non-financial nature. 

Described above methodology of calculation level of information transparency of the entity, could be 
realized in the future with using ranks of different companies according to economic sectors. In this case, 
the purposes of ranking are the following: identification of the most transparent companies in Ukraine, 
determination the average level of information transparency of Ukrainian business and search for the ways 
of developing program which will defined, how to maximize information transparency of Ukrainian 
companies. 

Conclusions. Summing up the results of research, should be noted that, in a changing Ukrainian 
market environment and its information asymmetries, determining the level of entity’s information 
transparency acquires the special actuality. Ensuring of information transparency of the entity’s activity 
improves confidence to entity from market participants and allows him to expand its resource base and 
sphere of activity significantly and to maximize profits. From the practical point of view, it is extremely 
important to develop methodology of determining the level of the company’s information transparency. 

We think that, under current conditions, for determining the level of reliability of business entities are 
necessary disclosure of financial information only. In this article, we were proposed methodology of 
calculation the level of entity’s information transparency, which includes besides the financial block, the 
other criteria, will allow investigating the state of the entity’s activity much wider. The use of the given 
technique will help decrease information asymmetry, increase flexibility of entity’s reaction to external 
shocks, which will increase the credibility of the company, improve its business reputation and definitely, 
appear in financial terms. 
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JUSTIFICATION OF INNOVATION DEVELOPMENT 

AND CHANGES OF ORGANIZATIONAL FORMS 

OF ENTERPRISES IN CRISIS CONDITIONS  

In the article were considered and systematized scientific approaches of different authors to 

determination of positive crisis impact on the development of enterprises. The latest methods 

of effective development under conditions of crisis, such as partnership, investments attraction, 

promoting innovation and outsourcing have been ascertained. They have proposed 

the mechanism of the enterprise development during the crisis, which consists of three stages: 

determination of factors affecting the index of enterprise development in crisis; development 

of mathematical model of enterprice index assessment under the conditions of a crisis and the 

choice of enterprise development method during the crisis. The mathematical model 

of assessment index of enterprise development in crisis has been elaborated. The index value 

of the enterprise development will allow determining the level of enterprises development 

in a crisis. The main assignment of the proposed mechanism of enterprise development in crisis 

sircumstances as achievement of a positive synergetic effect has been distinguished. 

The perspective direction for further research, which involves the rational use of synergic effect 

for enterprise development in the crisis, has been defined. 

Key words: crisis, organizational forms, partnership, investment, innovation, outsourcing, 

enterprise development mechanism, the index of enterprise development in a crisis. 

Formulation of the general problem. The global financial crisis and growing of uncertainty 
of enterprise environment lead to the increase of competition in the domestic and foreign markets, 
the appearance of new innovation-oriented competitors, offering a wide range of goods and services. 
Currently under the conditions of company crises it would be necessary to direct all efforts to its 
development, because it is the search of development methods that give it competitive advantages and 
leading position in the market. All this requires a search for more effective and new directions of the 
enterprise development in crisis. In connection with the above, the definition of the positive aspects of crisis 
impact on the development of innovative development of enterprises is definitely important. 

Analysis of recent researches and publications. The crisis items represent a scientific interest for 
many researchers. On the one hand, scientists are exploring the crisis events as negative and destructive 
(V. Danich, N. Parkhomenko1, P. Kukhta2, A.M. Shtangret3, and many others). On the other hand – as 
positive (M. Dovbenko4, N. Kushnir5, I. Reshetnikova, M. Sagaidak6, Ch. Rou-Dufort7). But the position 
of the latest scientists confirms that the global crisis has shown the inefficiency of the old economic laws 
and practices due to changes in economic systems and economic relations between them. Therefore, 

                                                      
1 Даніч, В.М., Пархоменко, Н.О. (2013). Визначення кризового стану підприємства. Маркетинг і менеджмент 

інновацій, 4, 208 – 218. 
2 Кухта, П.В. (2012). Кризи, їх причини та наслідки. Ефективна економіка, 10. 
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439> 
3 Штангрет, А.М. (2013). Методичні аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємств. Науковий вісник 
НЛТУ України, 23.2, 328 – 335. 
4 Довбенко, М.В. (2010). Вихід з економічної кризи: методологія обґрунтування Нобелівських лауреатів і 
реалії України. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 1(3), 100–110. 
5 Кушнір, Н.Б. (2016). Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства 
в сучасних умовах. Ефективна економіка, 5. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4954>  
6 Решетнікова, І.Л. (2016). Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття 
інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій, 4. 191–205. 
7 Rouh-Dufort, Ch. (1996). Crises: des possibilite pour… enterprise. Rev francaise de gastion, 108, 81. 
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the crisis is that driving force that motivates most today’s scientists to develop such models, methods and 
forms of enterprise development that fully meet the requirements of modern times. 

Methods of research. The method of abstraction has been used in this paper to determine the nature 
of the crisis and systematize different scientific views on concept in question; analysis to determine the 
trend in change of the number of enterprises in Ukraine; grouping while distribution of integration methods, 
adaptation and development of enterprises under the conditions of crisis; economic and mathematical 
methods to develop a mathematical model of index assessment of enterprises development in a crisis with 
multiple variables. 

The goal of research is to study the nature of the crisis in terms of its impact on new possibilities 
of enterprises integration and the justification of their inovation development. 

Key ideas of material. The practice has proven that crisis events influence any kind of enterprise 
that could jeopardize the existence of the company or vice versa become that impact that will push it to 
development. The positive impact of the crisis is extremely important for the company, the industry 
in which it operates and the national economy as a whole. It is supported by research data of different 
scientists what concerns the definition of the positive impact of crisis on development of enterpreses, which 
is shown in the table 1. 

Table 1 

Scientific approaches to determine the positive impact  

of a crisis on the development of enterprises 

Name of scientist Definition of «crisis» 

Ch. Rou-Dufort «A crisis has not only negative and destructive nature, but is also the potential for 
changes and the organizational basis for learning» 

Y. Osipov «The crisis process is not the end yet, and even not the catastrophy ... Without crisis 
there is no development, no qualitative changes ... The crisis is an obligatory 
prerequisite and condition of a qualitative advance» 

N. Kushnir «The crisis process in the organization, which is going on in the set (desired) 
direction can be described as a form of forward motion of the system.» 

M. Dovbenko «The crisis is the disturbance of the balance and at the same time, the transition to a 
new equilibrium. » «The crisis is a change of organizational forms of the complex 
(system), break point in the course of its development» 

 
The carried out above mentioned study of scientific opinions prove that under the conditions of crisis 

not only decline, bankruptcy or liquidation of the company, but its rapid development, reorientation 
of production and other positive effects can occur as well. 

It is important to note that crisis and depression tendencies of Ukrainian economy have dramatically 
increased the motivation of the business sector to create new enterprises and new forms of activity. 
The confirmation of this trend can be seen by the example of the number of registered and liquidated 
companies during the times of deep economic and political crisis in Ukraine for the years 2012-2015, 
as shown in Table. 2. 

Table 2 

Analysis of key indicators to determine changes in the number  

of Ukrainian enterprises and profit (loss) for the period of 2012-2015  

(compiled by the authors) 

Years 

Total number 

of enterprises 

in Ukraine, units. 

The change of the total number 

of enterprises resulting from: 
Balance of net profit (loss) 

of large and middle sized 

enterprises,  

mln. UAH. 
Registration of new 

enterprises, units 
Liquidation of existing 

enterprises, units. 

2012 1600127 4978 2792 8673,5 

2013 1722070 4885 2691 -4294,5 

2014 1931161 5057 1267 -258794,2 

2015 1974439 4995 1113 -186729,2 
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When analyzing the data of the table 2, we can conclude that despite of the fact that the number 
of liquidated enterprises is decreasing with every year (from 2012 till 2015 by up to 1679 units.) and 
the number of the registered ones is increasing, we can see that their work is unprofitable. On the basis 
thereof we can conclude that there are no new and more effective mechanisms of enterprises development 
in a crisis. 

Many companies that operate in a crisis, require mechanisms to adapt to these conditions and 
practices that promote enterprise development in this uneasy period. In virtue of it, the authors have divided 
the methods of adaptation and development of enterprises in a crisis into two groups: conventional and 
advanced (table 3). 

Table 3 

Methods of adaptation and development of enterprises in crisis  
(elaborated by authors) 

Conventional methods of adaptation Advanced method of adaptation 

– anti-crisis management; 
– restructuring of an enterprise; 
– rehabiliation of an enterprise; 
– reorganization of an enterprise.. 

– partnership; 
– attracting investment;; 
– implementation of innovations; 
– outsourcing. 

 
Summarizing the various methods and approaches presented in the Table 3, we can identify 

the method that would be most effective for the development of enterprises in a crisis. 
Let’s consider the latest methods of enterprises development in a crisis. 
During the crisis, the most popular strategy is integration in the form of strategic partnerships. In this 

form, retaining separate management, enterprises can enjoy the benefits of joint activities. 
The main technological innovation reasons that motivate businesses to create strategic partnerships 

are the following: 
– Partnerships can create stable channels of advanced knowledge transfer; 
– Partnerships expand the scale of enterprises activity and simplify the access to unknown 

technologies; 
– Joint development and innovation projects can reduce the cost of the innovation process; 
– Partnerships provide integration to the network of innovation-oriented structures; 
– Partnerships allow enter the international arena with the retention of differentiation and 

specialization; 
Strategic partnership often envisages cooperation of efforts in any definite direction, which doesn’t 

prevent companies to remain competitors in other markets. This saves on the amounts on account 
of carrying out the joint action with separate acquisition of income. 

As a result of partnerships integration, ties between enterprises and new organizational forms are 
emerging. The creation of such forms contribute to the development of enterprises in crisis, getting in the 
first place financial mutual support and synergy effects of cooperation (tab. 4) 

Thus, having characterized the main forms of business, we can come to the conclusion that some of 
enterprises directly unrelated by sectoral and technological principles and financial institutions have been 
integrated. 

Centralization of production, finance, foreign trade and other activitiest is carried out; reduction of an 
enterprise risk due to significant concentrations of financial resources and considerable diversification of 
products takes place; unification of different types of business activities allows coordination of financial 
flows, their optimal redistribution to ensure effective use of financial resources; operaion pursuant to the 
developed general strategy; lack of internal competition for clients or for quota production; formation of a 
unified database of customers who are clients for almost all participants. 

Systematization of enterprise interaction mechanisms allows stating that current conditions the state 
of the investment climate of the country and the creation of its investment attractiveness is especially 
topical for domestic enterprises in choosing the direction and path of development. In this regard, there 
appears to be a need of another process that involves creating and maintaining investment attractiveness of 
enterprises to achieve the goals towards their development. 

 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 3 2017 

 97 

Table 4 

Assessment results of conformity of major integration associations  

in the investment market (developed by authors) 

Type of association Factors of compliance to the conditions of effective acticity 

Consortium 

– companies can simultaneously be members of several consortia because they can 
participate in the implementation of several projects; 
– temporal pool of capital, complementary resources and capacities for a limited period 
in order to achieve the objectives in the process of joint project implementation; 
– when the goal achieved a consortium ceases to exist 

Association, union 

– no right to interfere in the operational and commercial activities of any of the participants; 
– non-profit public association, which does not conduct business; 
– freedom for parties in decision-making as a result of the main goal – coordination 
of participants business activities, protection and lobbying of their interests, more efficient 
organization of work of consulting and information support; 
– temporary association. 

Strategic alliance 

– a form of cooperation between two or more independent companies, including potential or 
actual competitors in the long run for a achieving a particular goal; 
– a company may participate in a big number of strategic alliances; 
– inefficiency of such form of association; 
– difficulties of coordinating activities of the alliance participants(partners can make 
decisions suboptimal to strategic alliance as a whole); 
– control complexity (lack of autonomy of the participants of strategic alliances causing 
internal conflicts); 
– different initial expectations by alliance partners, while one company is trying to avoid 
competition, the other strives to become first in access to latest technology and knowledge; 
– temporary association 

Cartel 

– long-term contractual association of several enterprises in one branch of production; 
– the purpose of creation is receiving significant profit by all parties of the agreement 
by eliminating or regulating competition between them, and by the suppression of "outside" 
competition; 
– internal competition for quota production 

Syndicate 
- monopolistic agreement of enterprises of the same branch of production, whose members 
are losing ownership of the manufactured product; 
– internal competition for clients or for the production quota 

Trust 

– participants lose ownership of the means of production and manufactured product, 
industrial and commercial independence, that is combining the production, sales, finance 
and management of agreement parties; 
– lack of central investment funds, subordination of individual businesses to overall 
objectives of the trust (otherwise liberalization of trust relations considerably weakens, 
which complicates the management process); 
– internal struggle the most influential positions in the government for income distribution.  

Monopolistic 
concern 

– the parties lose ownership of the production means and manufactured products; 
– Limited companies within the group, in decision-making; 
– Centralization of functions of scientific, technological and industrial development, 
investment, finance, foreign trade and other activities; 
– Internal competition for clients or for the quota production.  

Conglomerate 
– significant diversification, which can lead to management difficulties; 
– significant expenses required to create a conglomerate in the case of implementation 
of absorption mechanism.  

 
We can talk about innovation and investment development of the enterprise, which will provide 

regular qualitative and quantitative changes in the enterprise operation through continuous transition 
of investment achievements and attractiveness in innovations that strengthen competitiveness and promote 
development, which will enable leading innovation at a new level. 

In January – September 2016 the enterprises of Ukraine attracted investments of the total amount 
of 204,450,100,000 UAH, which is 43,727,400,000 USD more than at the same period last year, and that 
proved that this method is effective and important in enterprise development in a crisis. 
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The need for innovation implementation for enterprise development in the crisis is stipulated by the 
following: 

– Innovation is a channel of implementation in practice of the achievements of the human intellect, 
scientific and technical results, contributing to the intellectualization of labour and the increase of its 
scientific content; 

– Through innovations the range of goods and services expands, their quality improves, contributing 
to the growth of needs of every person and the society as a whole and their satisfaction; 

– Innovations make it possible to engage new productive forces in production, to produce goods and 
services with less labor, materials and energy inputs, etc; 

– Concentration of innovations in this or other fields promotes the compliance rehabilitation 
structures to environment structure taking into account new needs. 

Thus, innovation is an essential element of the implementation of the basic laws of the enterprise 
development, the condition of its viability, survival and development. At the same time innovations develop 
by its own laws. 

For the successful development of the enterprise in a crisis it is not essential to perform all non-
profile functions related to the main activity of the enterprise, maintaining these processes can be assigned 
to a specialized organization – the outsourcing firm. 

Transfer of the functions of one or more parts of the value chain to external partners has a number 
of strategic advantages allowing: 

– getting comprehensive services of higher quality and less expensive; 
– improving the innovative capabilities of the company through collaboration and partnership with 

world-class suppliers who have great intellectual potential and rich experience in innovation; 
– providing better company flexibility in case of sudden changes in the market situation or consumer 

preferences: it would be easier and cheaper to find new suppliers with the necessary capabilities and 
resources than rebuild inner operation of the company, through liquidating one kind of facilities and 
resources and creating new ones; 

– accelerating the acquisition of resources and skills; 
– focusing on those operations which are effectively performed by the company and those which are 

strategically advisable to be kept under its control; 
– promoting concentration of the outsourcer entire attention on the core business of the contracting 

company; 
– enabling the reduction of company personnel; 
–contributing to a better quality of implementation of certain functions of organization by specialized 

firms; 
– ensuring the reliability of services provided by outsourcers through a combination of specialization 

and experience, reducing the risk of an enterprise. 
To implement the methods of enterprise development the need of elaboration of the mechanisms 

of the enterprise development in a crisis arises. The authors have proposed a mechanism which is shown 
in Figure 1. 

 

Fig. 1 – Mechanism of enterprise development under the conditions of crisis  

(elaborated by authors) 
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The proposed mechanism consists of three stages which should lead to a positive synergistic effect. 
Thus, the first step is to develop methodic guidelines of index assessment of the company development 
in a crisis and identify the key factors that determine the development of the company in crisis. According 
to the authors, these factors are: 

– enterprise interaction forces with other market entities; 
– financial stability; 
– efficiency of investments operations; 
– innovation activity. 
Each of the specified factors can be represented as a series of relevant indicators, the calculation 

of which will allow assessing the impact of each factor on the development level of enterprises in a crisis. 
Thus, the main factors and indicators that most accurately reflect the state of the company in crisis are 
determined. 

At the second stage the mathematical model of index assessment of enterprises development under 
conditions of crisis with several variables (factors of development) is formed. That means that 
the calculation the index of enterprise development in a crisis will have in general the following formula: 

IIED = a1∙ IIF+ a2∙ IІA+ a3∙ IIAE+ a4∙ IFS , 
where а1 is a weight of a relative factor in determining the development of the company in crisis. 
IIF is the index of interaction force with other business enterprises in the market; 
IІA – index of innovation activity; 
IIAE – index of innovation activity efficiency; 
IFS – index of financial stability. 
If after appropriate calculations the value of enterprises index in a crisis is greater than one (IIED > 1), 

it can be stated that the enterprise is developing quite actively. If the index is equal to one (IIED = 1), 
it indicates a stable state of an enterprise in accordance to the mechanism of its further development. If the 
index is less than one (IIED < 1), then a negative trend for the company is observed, which requires more 
effective tools and methods to ensure its development. 

Thus, the dynamics of the index of enterprise development in a crisis is characterized by the general 
state of the company and reflects the trend of its economic growth. 

In the third stage the trend direction (positive or negative) provides the basis for making specific 
decisions and choice of method of economic development for enterprises in a crisis. Well coordinated work 
at all stages gives the expected positive synergistic effect. 

Conclusions and further research. On the basis of analysis of various scientists’ scientific opinions 
and economic practice it has been proved that the crisis may not only be a negative, but a positive event in 
the economy, it could push the company to develop. Therefore, the development in the crisis is the crucial 
step that can allow the company to take a leading position in the market. It is efficient under these 
conditions to search the new methods of enterprises development in a crisis like partnership; attracting 
of investments; implementation of innovations and outsourcing. To engage these methods we have 
proposed a mechanism of the development, which implementation would provide the possibility of choice 
of the most effective method for each individual company. 

Thus, the effective implementation of new techniques is the best way for the development 
of enterprises in a crisis. 

The rational use of synergic effect for enterprise development in the crisis should become 
a promising trend of further research. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні ми є свідками трансформаційних 
перетворень в багатьох сферах суспільного життя Україні, включаючи і систему вищої освіти. На 
національному ринку освітніх послуг працюють як учбові заклади державної форми власності, так і 
приватні. Крім того, українські абітурієнти мають можливість здобувати освіту за межами держави. 
Тобто сьогодні національні ВНЗ конкурують не тільки між собою, а й із закордонними навчальними 
закладами. Процеси посилення конкурентного тиску внаслідок глобалізації вимагають від 
національних вищих навчальних закладів (ВНЗ) зайняти на цьому ринку активну маркетингову 
позицію, впровадити маркетингове управління своєю діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти маркетингу національних ВНЗ 
висвітлено в сучасних наукових працях, а саме: підвищення ролі маркетингу освіти в Україні і 
обґрунтування необхідності застосування концепцій і інструментів маркетингу в управлінні ВНЗ1, 
особливості стратегічного маркетингового планування у ВНЗ2, механізм функціонування ВНЗ на 
ринку освітніх послуг та його взаємодію з ринком праці3 та ін. Крім того, значна увага приділяється 
науковцями питанню взаємодії ВНЗ зі споживачами їх освітніх послуг4, 5, 6. 

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є розробка структури розвитку 
споживачів ВНЗ як елементу маркетингового управління його діяльністю. 

                                                      
1 Тєлєтов, О.С. (2015). Маркетинг в освітній діяльності. Економіка та підприємництво: збірник наукових 
праць молодих учених та аспірантів, 34–35, 78–86.  
2 Василькова, Н.В. (2015). Стратегічне маркетингове планування у вищому навчальному закладі. Економіка 
та підприємництво: збірник наукових праць молодих учених та аспірантів, 34–35, 5–14.  
3 Брітченко, І.Г., Чайка, І.П. (2011). Mаркетинг як чинник підвищення ефективності функціонування вищого 
навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Економіка, 33, 299–302.  
4 Лилик, С.В. (2011). Задоволеність споживачів освітніх послуг як мета і критерій ефективності навчальних 
закладів. Маркетинг в Україні, 5–6, 55–58.  
5 Ілляшенко, С.М., Конопелько, Г.М., Неділько, М.О., Старків, І.Л. (2015). Аналіз факторів, що впливають 
на споживчий вибір абітурієнтів на ринку освітніх послуг. Економіка та підприємництво: збірник наукових 
праць молодих учених та аспірантів, 34–35, 32–39.  
6 Решетнікова, І.Л. (2015). Студент як споживач освітніх послуг у системі маркетингу вищого начального 
закладу. Економіка та підприємництво: збірник наукових праць молодих учених та аспірантів, 34–35, 59–67. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до сучасної парадигми маркетингу 
ми визначаємо маркетингове управління ВНЗ як процес формування і спрямування системної 
маркетингової взаємодії його функціональних підрозділів щодо залучення, збереження і розвитку 
споживачів, побудований на принципах холізму (децентралізація управління, відкрите прийняття 
рішень, реалізація свободи кожного учасника процесу, розвинений інформаційний зв’язок 
в системі). А процес розвитку споживачів ВНЗ – як діяльність з виявлення позицій споживачів, 
за якими вишу необхідно досягнути поліпшення взаємодії з останніми у даний момент чи 
у перспективі, формування системи розвитку взаємин зі споживачами. При цьому головний акцент 
має бути на врахуванні не поточних, а довготривалих, основоположних потреб споживачів. 
Високорозвинені взаємини зі споживачами – це такі, які інтегрують споживачів у систему інтересів 
підприємства. Завдання розвитку споживачів – знаходження точок перетину інтересів споживачів і 
підприємства, формулювання спільних інтересів і забезпечення їх задоволення. Системна робота 
з розвитку споживачів – це активна позиція підприємства на ринку, яка здатна значно підвищити їх 
лояльність і бажання співпрацювати, а також покращити імідж ВНЗ. 

Маркетингове управління ВНЗ як підприємством сфери послуг має певну специфіку. Так, 
робота з розвитку споживачів, з одного боку, вимагає залучення його співробітників, які 
безпосередньо контактують зі споживачами (у ВНЗ це переважна більшість), до виявлення потреб 
останніх, розуміння змісту споживчих запитів, вміння виокремити цінну інформацію зі спілкування 
для вдосконалення роботи з задоволення таких потреб. З іншого боку, робить можливим (на відміну 
від багатьох підприємств інших сфер діяльності) і необхідним залучення до певних видів робіт 
самих споживачів, навчання їх самообслуговуванню (встановлення програмного забезпечення для 
дистанційного доступу студентів до фондів бібліотеки, результатів власної поточної успішності, 
різноманітної довідкової інформації, розміщення споживачами зауважень до роботи вишу та 
пропозицій з її вдосконалення тощо). Прагнення сталого розвитку споживачів допоможе вирішити 
як проблеми сьогодення (підтримка рівня якості послуг, вдосконалення зв’язків з громадськістю, 
формування іміджу, підвищення лояльності стейкхолдерів і т. ін.), так і залучити більше споживачів 
у майбутньому, покращити конкурентні позиції ВНЗ на ринку освітніх послуг. Розвиток споживачів 
вимагає довгострокового планування та постійної розробки і введення інновацій: нових видів 
послуг, підходів і способів їх надання, навчання співробітників і споживачів. 

На нашу думку, структура розвитку споживачів як елемент маркетингового управління ВНЗ, 
має надати відповіді на три ключові для нього питання, формуючи основні процеси: 

– Визначення цінностей і потреб споживачів: як визначити цінності і запити споживачів 
для подальшої інтеграції їх у сферу інтересів вишу? 

– Створення нових споживчих продуктів (послуг) на основі інтеграції потреб споживачів і 
вишу: як найбільш результативно пропонувати нові продукти споживачам? 

– Розробка, впровадження і постійне вдосконалення дорожніх карт процесів надання послуг 
споживачам: як вдосконалювати процеси й максимізувати ефективність від впровадження нових 
продуктів? 

У відповідності до визначених процесів пропонуємо таку структуру розвитку споживачів 
(рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура розвитку споживачів підприємства 
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Кожен із перелічених процесів має відбуватися з урахуванням трьох основних напрямів – 
споживач, організація, зворотній зв’язок з ринком і передбачає системну роботу з реальними і 
потенційними споживачами, власними співробітниками і підрозділами, ринком одночасно на 
локальному і глобальному рівнях. Розвиток споживачів вимагає визнання цінності для підприємства 
споживачів, персоналу, інтелектуального капіталу. Усі процеси в структурі розвитку споживачів 
тісно пов’язані між собою, впливають один на одного, з їх взаємодії народжується нова якість. 

Визначення цінностей і потреб споживачів спирається на дослідження усвідомлюваних і 
неусвідомлюваних потреб споживачів, які можуть бути з боку споживачів заявленими і 
незаявленими, дійсними, таємними, або потребами у захопленні та визнанні. Розмаїття видів потреб 
викликає необхідність заохочувати споживачів висловлювати свою точку зору і надавати 
пропозиції, а також вимагає від вишу детального опрацювання різноманітних варіантів їх 
задоволення. Організація діяльності зі збору відповідної інформації передбачає залучення 
на принципах демократії та ініціативи всіх співробітників, які безпосередньо спілкуються 
зі споживачами різних категорій (студенти, їх родини, представники бізнесу, суспільства. держави) 
за природою своїх виробничих обов’язків. Це допоможе сконцентрувати увагу на категоріях 
споживачів освітніх послуг, які можуть стати партнерами ВНЗ та взяти участь у створенні нових 
цінностей. 

Створення нових споживчих продуктів спирається на результати, отримані 
на попередньому рівні і вимагає аналітичної обробки отриманих даних, розробку продуктів 
з урахуванням можливості часткового самообслуговування споживачів та забезпечення 
інформаційного обміну всіх ланок структури, її інтерактивності. 

На третьому рівні розробляються процеси надання послуг споживачам, які у перспективі 
трансформуються у програми відповідно до основних напрямів структури розвитку споживачів 
(споживач, організація, зворотній зв’язок з ринком), а саме у програму реагування на потреби 
споживачів, програму управління на основі фактів і програму взаємодії з ринком одночасно 
на локальному і глобальному рівнях. Зазначені програми є результатом переорієнтування 
внутрішніх ресурсів підприємства на формування ділових партнерських стосунків з усіма 
зацікавленими сторонами – стейкхолдерами. 

У розробці програм мають приймати участь лідери ВНЗ, керівники і співробітники 
структурних підрозділів, які мають безпосередній стосунок до співпраці з роботодавцями (відділи 
зв’язків з виробництвом, деканати, випускові кафедри та ін.). Дуже важливим є руйнування бар’єрів 
між цими підрозділами, які спричиняють дублювання одних функцій і втрачання уваги до інших, що 
суттєво заважає отриманню належної якості процедур і знижує рівень задоволеності  
споживачів. 

Сутність і методику розробки програми реагування на потреби споживачів ВНЗ розглянуто 
нами у попередніх роботах і опубліковано1,2. У цій праці зупинимось більш детально на процесі 
формування програми управління на основі фактів та програми взаємодії з ринком, запропонованих 
у структурі розвитку споживачів (рис. 1). Перша з них спитається на системний збір і аналіз даних 
про потреби споживачів і ринкові процеси, вимагає створення і постійного оновлення інформаційної 
бази даних. Інформаційна база необхідна для розуміння механізмів роботи підприємства, змін, що 
відбуваються. Тільки завдяки розширенню використання дослідницьких технологій, формуванню 
маркетингової інформаційної системи можливо зрозуміти ринок, оцінити відповідність послуг, що 
пропонуються, його вимогам, отримати достатньо об’єктивної інформації, на основі якої 
здійснюється подальше маркетингове планування діяльності вишу. Одночасно необхідно 
враховувати, що результати маркетингових досліджень, як правило, відбивають думку 
«середньостатистичного» споживача, що призводить до узагальнення, спрощення реальної ситуації. 
Підвищити релевантність досліджень можна за допомогою застосування методики «Техніка 
критичного інциденту», розвинутої Джоном Фланаганом у 50-х роках ХХ століття на базі 

                                                      
1 Чайка, І.П. (2016). Реагування на потреби споживачів на підприємстві. Модернізація економіки в умовах 
зростання суспільної свідомості: людино розмірність, духовність, партнерство, кооперація. Матеріали 
І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Полтава, 202–205. 
2 Чайка, І.П. (2016). Система реагування на потреби споживачів на підприємстві. 150 років споживчій 
кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції присвяченої 150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю 

від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету. Львів, 218–220. 
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досліджень в області психології для Військово-повітряних сил США1. Дж. Фланаган разом 
з колегами адаптував методику для застосування на цивільних підприємствах у дев’яти напрямах, 
серед яких: вимірювання типового виконання (критерії), вимірювання кваліфікації (стандартні 
зразки), навчання, мотивація і лідерство (стосунки). Відповідно до методики маркетологи ВНЗ 
розробляють набір процедур для збору прикладів найкращого і найгіршого випадку (критичних 
інцидентів), що відбувся із певною особою під час співпраці або комунікації з вишем. Аналіз 
інцидентів дозволить краще зрозуміти потреби споживачів і виявити проблемні моменти у співпраці 
з ними. У підсумку, спираючись на інформацію про успіхи і провали, зафіксовані в значній кількості 
випадків співпраці, розробляється «критична вимога» до того чи іншого процесу. 

Наприклад, ВНЗ цікавить питання сприйняття викладачами, студентами та їх майбутніми 
роботодавцями рівня співпраці в підготовці кваліфікованих спеціалістів. Проводиться опитування 
кожної категорії осіб. Відповідно до визначеного напряму розробляються питання, в якості відповіді 
на які опитуваним пропонується пригадати і розповісти про найкращий та найгірший отриманий 
досвід. Досвід, що описується, може бути удачею або помилкою як інших сторін, що беруть участь 
в опитуванні, так і власною. Адаптуючи методику критичного інциденту до потреб ВНЗ і його 
споживачів, наведемо варіант набору питань в рамках єдиного завдання – визначення рівня 
співпраці сторін: викладачів, студентів і роботодавців (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення рівня співпраці ВНЗ, підприємства і студентів з організації  
і проведення виробничої практики 

 
Висока ефективність (норма  

або незначне відхилення від норми) 

Низька ефективність 

(велике відхилення від норми) 

П
ит

ан
ня

 

Опишіть приклад найкращої взаємодії 
в організації виробничої практики  

Опишіть приклад найгіршої взаємодії в організації 
виробничої практики  

Опишіть приклад найкращої взаємодії під час 
проходження виробничої практики  

Опишіть приклад найгіршої взаємодії під час 
проходження виробничої практики  

Опишіть приклад найкращої взаємодії 
з оформлення і захисту результатів виробничої 
практики  

Опишіть приклад найгіршої взаємодії 
з оформлення і захисту результатів виробничої 
практики  

 
Важливим для методики «Техніка критичного інциденту» є розробка простих питань, залучення 

кваліфікованих спеціалістів до опитування і аналізу даних, а також узгодження результатів 
опитування з метою конкретної діяльності ВНЗ у сфері, яка досліджувалась. Всі інциденти мають бути 
розділені на основні аспекти співпраці. Пропонуємо такі: (а) рівень теоретичної підготовки і (б) 
практичних навичок (студенти описують рівень підготовки викладача, викладачі і роботодавці – 
студента), (в) рівень комунікацій і (г) прийняття професійної і (д) особистої відповідальності (кожна 
категорія осіб описує за цими параметрами дві інші). Під час опитування (анкетного або співбесіди) 
його учасникам пропонується відповісти на сформульовані питання (табл.) відповідно до п’яти 
основних аспектів співпраці (а – д). За результатами аналізу відповідей складається список 
відповідних (ефективних) і невідповідних (неефективних) реакцій кожної зі сторін під час співпраці 
для їх подальшого вивчення і вдосконалення взаємодії шляхом розробки критеріїв, стандартів, 
еталонів. Таким чином, завдяки критичному методу інциденту за допомогою гнучких процедур, які 
можуть бути адаптовані до різноманітних завдань, маркетологами збираються важливі якісні 
характеристики процесів, надані безпосередньо їх учасниками. 

Остання програма, запропонована в структурі розвитку споживачів підприємства – програма 

взаємодії з ринком одночасно на локальному і глобальному рівнях. Розглядаючи основні концепції, 
тенденції та завдання маркетингу, Ф. Котлер і К.Л. Келлер зазначають: «Фірми комбіновано 
використовують централізацію і децентралізацію, досягаючи балансу між адаптацією до локальних 
умов і глобальною стандартизацією» і застосовують для визначення цього явища слово-оксюморон 
«глокальність»2. Такий підхід є актуальним для ВНЗ України. Англійський соціолог Рональд 

                                                      
1 Flanagan, J. (1954). The Critical Incident Technique. Psychological Bulletin, Vol. 54, 4, 327-358. 
2 Котлер, Ф., Келлер, К.Л. (2007). Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. Санкт-Петербург: Питер, 816.  
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Робертсон, досліджуючи феномен глокальності, характеризує глобалізацію як процес, що 
визначається серією різнорідних змін, об’єднаних логікою перетворення світу в «єдине місце»1, і 
зазначає взаємне доповнення та взаємопроникнення одна в одну локальних і глобальних тенденцій. 
Це, на нашу думку, обумовлює об’єднання окремих освітніх процесів, що відбуваються в різних 
точках світу, в єдиний процес соціальної взаємодії. Тому для попередження «конфлікту» між 
локальною освітньою традицією і універсальними світовими тенденціями національному ВНЗ 
потрібен баланс між завданнями, які вирішуються на місцевому рівні та міжнародними освітніми 
трендами шляхом імплементації глобальних принципів і стандартів у свою діяльність (рис. 2). 

 

Рис. 2. Балансовий підхід до побудови програми взаємодії ВНЗ з ринком 
 
У сучасній спеціальній літературі поряд з терміном «глокальність» зустрічається термін 

«глокальний маркетинг», який визначається як «технологія міжнародного бізнесу, що функціонує 
в умовах глокалізації та сповідує філософію глобального маркетингу» і застосовується для 
«освоєння світового ринку»2. В цілому погоджуючись із такою трактовкою, хочемо наголосити 
на тому, що глокальність впливає на маркетингову та інші види діяльності не тільки підприємств, 
що працюють на закордонних ринках. Робота на внутрішньому ринку також зазнає впливу 
глокальності і потребує стандартизації процесів відповідно до глобальних вимог з одночасним 
врахуванням локальних особливостей. У протилежному випадку підприємство втрачає конкурентну 
привабливість і для національного споживача. 

Національні ВНЗ в останні роки відчувають скорочення внутрішнього ринку через погіршення 
демографічної ситуації та виїзд потенційних студентів на навчання в інші країни. Одночасно 
в Україну на навчання приїздять іноземні студенти. Тобто, існують передумови для впровадження 
вишами глокального маркетингу, що вимагає розробки програм взаємодії з ринком одночасно на 
локальному і глобальному рівнях. Основою таких програм мають бути заходи з розвитку співпраці 
з світовими академічними спільнотами, зокрема, щодо мобільності викладачів та студентів, 
налагодження тісного співробітництва з інституціями, що опікуються питаннями якості вищої 
освіти, а також максимальне наближення змісту вищої освіти до вимог роботодавців (як 
на внутрішньому, так і закордонних ринках) шляхом формування відповідних переліків 
спеціальностей, погодження освітніх стандартів та т. ін. 

Висновки. У статті запропоновано авторське бачення процесу розвитку споживачів 
підприємства як діяльності з виявлення позицій споживачів, за якими підприємству необхідно 
досягнути поліпшення взаємодії з останніми у даний момент чи у перспективі, формування системи 

                                                      
1 Featherstone, M., Lash, S., Robertson, R. (1995). Global Modernities. SAGE Publication, 306. 
2 Розова, Н.К. (2014). К вопросу об императивности глокального маркетинга. Научный журнал 
«Фундаментальные исследования»: экономические науки. Москва: Издательский Дом «Академия 
Естествознания», 12, 2429–2433.  
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розвитку взаємин зі споживачами. Розроблено структуру розвитку споживачів ВНЗ та детально 
опрацьовано такі її процеси як формування програми управління на основі фактів та програма 
взаємодії з ринком. Вважаємо, що запропоновані методики сприятимуть налагодженню співпраці 
ВНЗ з його стейкхолдерами, кращому розумінню їх запитів, допоможуть національним ВНЗ 
покращити імідж і конкурентні позиції на ринку освітніх послуг, який сьогодні є глобальним. 
Подальші дослідження буде спрямовано на дослідження шляхів збільшення цінності пропозиції 
ВНЗ для його споживачів та розробку практичних рекомендацій вирішення цього завдання. 
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Естествознания», no. 12, 2429–2433. [in Russian]. 
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Zveme vás k účasti v časopise! 
 

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 
 

Časopis vychází šestkrát ročně. 

 

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. února a musí byt publikováné  
do dne 28. února. 

Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. dubna a musí byt publikováné  
do dne 30. dubna. 

Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt publikováné  
do dne 30. června. 

Články pro zveřejnění v čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. srpna a musí byt publikováné  
do dne 31. srpna. 

Články pro zveřejnění v pátém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné  
do dne 31. října. 

Články pro zveřejnění ve šestém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt publikováné  
do dne 31. prosince. 

 

Požadávky k rukopisům: 
Objem - 10 - 30 stranek.   

Jazyk članků  – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 

 

U článků podávaných v libovolném jazyce,  nezbytně v  angličtině musí být uvedeno : 

 

Anotace objemem  700-900 znaků, název članku  a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 

akademický titul, prácovní funkce,  postavení,  zaměstnání.  

 

Poznámky pod čarou – na každé stránce.   

Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.  

Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být  poskytováné na základě norem  APA  (American 

Psychological Association).  

 

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt  uvedený ve formátu  

TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).  

Všimněte si, prosíme, při zpracování  ilustraci  že  v časopisu  není použit barevný tisk. 

Rukopisy  které nesplňují tyto  technické požadavky  redakční  kolégie  neregistruje a  nebude probírat s účelem  

tisku a  zveřejnění.  

 

Adresa pro korespondenci: 

E-mail: publications@eujem.cz 

 

Web: http://eujem.cz 

 

Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod  APA (American  

Psychological Association)  ve srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace 

a metrologie Ukrajiny): 

 
Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce,  t.je. není 

přeložený a ne přepsaný.  
 
Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání  článku.  
 
Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek.  
 
1. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek: 
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Kelsen, H. General Theory of Law and State / H. Kelsen. – Harvard : 

Harvard University Press, 2009. – 516 p.] 
Když se odkazuje na stránku 17:  
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press, 17. 
 
2. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект 

Пресс.   
Když se odkazuje na stránky  13-15:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект 

Пресс, 13–15. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, 

Дж. Пауэлл, К. Стром и др.; сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М. В. Ильина, 
А. Ю. Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.] 

 
3. Giumelli, F. (2013). How EU sanctions work: a new narrative. Chaillot Papers, 129. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Giumelli, F. How EU sanctions work: a new narrative / F. Giumelli 

// Chaillot Papers. – 2013. – P.129.]  
 
4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:: 

Манхейм К. Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 
 
5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New York: Harper and Row. [Podle ДСТУ to bude 

mít další podobu: Nigro F. Modern Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : Harper and Row, 1970. – 
490 p.] 

 
6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political 

Science, 1, (p. 405). London, New York. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Rosenau J. N. Governance / 
J. N. Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 
2004. – Vol. 1. – P. 405.] 

 
7. Když se uvádí odkazy na webové stránky,  položka musí  obsahovat  jméno autora té stránky,  titulní stranku 

(anebo její název),  název webu (uvedený  kurzívou), webovou  adresu (URL) zvýrazněnou znaky <>,  a také, pokud 
je to možné,  datum, kdy naposledy  byla webová stránka  aktualizjvaná (v závorkách) autorem odkazu:   

EU Creating Court for Kosovo War Crimes. EPOCH Times. <http://www.theepochtimes.com/n3/601421-eu-
creating-court-for-kosovo-war-crimes/> 

 
Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (21. listopadu 2013).  
 
8.  Odkazy na právní předpisy a právní dokumenty:  
 
Dohody:  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (21. listopadu 2013); 
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Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 
23 марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). 
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (21. listopadu 2013). 

 

Když se odkazuje na článek Úmluvy (Konvence):   
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-
14668-English.pdf> (21. listopadu 2013).  

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> 
(21. listopadu 2013).  

 
Dvoustranné dohody:   
(Dohoda mezi  Vládou Ukrajiny a Vládou  Ruské federace o spolupráci v  oblasti hledání v letectví a záchránění. 

(Dohoda je schválená usnesením Kabinerz Ministrů  Ukrajiny № 1094 ode dne 28.11.2012) (je přijaté dne 
28. listopadu 2012, vstoupila v platnost pro Ukrajinu 18-ho února 2013). Офіційний вісник України, 29, 130. ) 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status 

of Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) 
(France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
Doporučení  СОП (Služba  uspořádání dopravy): 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Oficiální  webová stránka Nejvyšší 
rady Ukrajiny <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21. listopadu 2013). 

 
Dokumenty OSN:   
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 

(XV) (14 декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 

<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (21. listopadu 2013)  
 
Dokumenty soudů 

Dokumenty Mezinárodního soudu:  
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application 

for Intervention) [1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (13. července 2013). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (13. července 2013).  

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication 
of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

 
Soudní usnesení jednotlivých zemí:  
Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві 

положення», абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013. 
 
Zákony a jiné právní úkony  etc.  
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (21. listopadu 2013).  
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013).  
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 

суспільства 2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 
 
Odkaz na článek zákoníku, zákona, Konstituce, atd.  
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

< http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013).  
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Become a Contributor for the Journal 
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The Journal is issued 6 times per year. 

 

Articles for publication in the first issue of the journal are accepted until February, 1 and will be published 

until February, 28. 

Articles for publication in the second issue of the journal are accepted until April, 1 and will be published 

until April, 30. 

Articles for publication in the third issue of the journal are accepted until June, 1 and will be published 

until June, 30. 

Articles for publication in the fourth issue of the journal are accepted until August, 1 and will be published 

until August, 31. 

Articles for publication in the fifth issue of the journal are accepted until October, 1 and will be published 

until October, 31. 

Articles for publication in the sixth issue of the journal are accepted until December, 1 and will be published 

until December, 31. 

 

 

Requirements to manuscripts 
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For an article in any language, the following is required in English:  

an abstract (700-900 characters), a title of the article and complete data  

of an author – full first and last name, academic title,  

academic degree, position, and place of employment.  

 

Footnotes are allowed, no endnotes. 

Bibliography after the article is optional. 

Bibliography should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological Association 

(APA). 

 

Illustrations to articles (graphics and images)  should be submitted in the TIFF or JPEG format (each image 

in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour printing is not available 

in the Journal.  

 

The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply with 

the aforementioned requirements. 
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Samples of bibliography formatting in accordance with the APA (American Psychological 
Association) Agreements in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 7.1:2006: 

 

Samples of bibliography formatting 
in accordance with the State Standard 

of Ukraine 7.1:2006 
(for comparison) 

Samples of bibliography formatting 
in accordance with the APA (American Psychological 

Association) agreements, that is accepted in the Journal 

For reference to a book as a whole: 

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from 
International Experience / M. NoIand, H. Pack. – 
Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – 85 p. 

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and 

Growth: Lessons from International Experience. Santiago: 
Central Bank of Chile. 

At reference to separate pages of books and periodical issues: 

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from 
International Experience / M. NoIand, H. Pack. – 
Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – P. 51. 

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and 

Growth: Lessons from International Experience. Santiago: 
Central Bank of Chile, 51. 

Brada J.C. Industrial Policy in Hungary: Lessons for 
America / J.C. Brada // Cato Journal. – 1984. –Vol. 4. – 
№2. – P. 485-487. 

Brada, J.C. (1984). Industrial Policy in Hungary: Lessons 
for America. Cato Journal, Vol. 4, 2, 485-487. 

Rodrik D. Development Strategies for the Next Century / 
D. Rodrik // Annual Bank Conference on Development 
Economics / Preprint – 2000. – April 18-20. – 
Washington, D.C. 

Rodrik, D. (2000). Development Strategies for the Next 
Century. Annual Bank Conference on Development 

Economics. Preprint. April 18-20. – Washington, D.C. 

Dash M. Granger Causality and the Capital Asset Pricing 
Model / M. Dash // Journal of Applied Management and 
Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 2. – P. 68-73. 

Dash, M. (2014). Granger Causality and the Capital Asset 
Pricing Model. Journal of Applied Management and 

Investments, Vol. 3, 2, 68-73. 

Shah R. GDP Nos. Dance in Tune With FII Play / 
R. Shaf // The Economic Times. – 2012, May 7. – P. 1. 

Shah, R. (2012, May 7). GDP Nos. Dance in Tune With FII 
Play. The Economic Times, 1. 

Allegret J. P. Current accounts and oil price fluctuations 
in oil-exporting countries: The role of financial 
development / J. P. Allegret, Couharde C., D. Coulibaly, 
V. Mignon // Journal of International Money and 
Finance. – 2013. – Vol. 47. – P. 185-201. 

Allegret, J.P., Couharde, C., Coulibaly, D., Mignon, V. 
(2013). Current accounts and oil price fluctuations in oil-
exporting countries: The role of financial development. 
Journal of International Money and Finance, Vol. 47,  
185-201. 

Sulphey M. M. Orientation towards Finances: Testing of 
ORTOFIN Scale in the Indian Context / M. M. Sulphey, 
S. Nisa // Journal of Applied Management and 
Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 4. – P. 257-264. 

Sulphey, M.M., and Nisa, S. (2014). Orientation towards 
Finances: Testing of ORTOFIN Scale in the Indian Context. 
Journal of Applied Management and Investments, Vol. 3, 4, 
257-264. 

Goncharuk A. G. About the Efficiency of Meat 
Production in Ukraine / A. G. Goncharuk, O. V. 
Pogorelova // Journal of Applied Management and 
Investments. – 2012. – Vol. 1. – No. 2. – P. 202-204. 

Goncharuk, A.G.,Pogorelova, O.V. (2012). About the 
Efficiency of Meat Production in Ukraine. Journal of 

Applied Management and Investments, Vol. 1, 2, 202-204. 

For referring to materials of websites, a reference includes name of the author, the title of webpage,  
the title of website (in italics), the address of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of last  

visit to website in parentheses: 

Costello A. Best Practices in Exploratory Factor 
Analysis: Four Recommendations for Getting the Most 
From Your Analysis / A. Costello, J. Osborne // Practical 
Assessment, Research and Evaluation. – 2005. – Vol. 10. 
– No. 7. Available at: http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf 
(accessed January 5 2015). 

Costello, A. Osborne, J. (2005). Best Practices in 
Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations 
for Getting the Most From Your Analysis. Practical 

Assessment, Research and Evaluation, Vol. 10, 7. 

<http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf> (2015, January, 5). 

Akram M. Do crude oil price changes affect economic 
growth of India Pakistan and Bangladesh? / M. Akram, 
R. Mortazavi. Available at: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02 
(accessed January 2 2015). 

Akram, M., Mortazavi, R. (2011). Do crude oil price 
changes affect economic growth of India Pakistan and 
Bangladesh? Digitala Venenskapliga Arkivet. 
<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:551295/ 
FULLTEXT02> (2015, January, 2). 
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CACSS // Le plus petit cirque du monde. – Centre des 
Arts du Cirque Sud-de-Seine, 2008. Available at: 
http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categori
e/num/48/ (accessed July 1 2012) 

CACSS (2008). Le plus petit cirque du monde. Centre des 

Arts du Cirque Sud-de-Seine. 
<http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/
num/48/> (2012, July, 1). 

  
References to legislative acts and legal documents: 

Treaties 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 
999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (2013, November 21), 
Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 
23 марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). 
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (2013, 21) 
  
For reference to an article in a Convention: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 
999 UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (2013, ноябрь, 21) 
Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> 
(2013, ноябрь, 21) 
  
Bilateral Treaties: 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі 

авіаційного пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 
28 листопада 2012 року, набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130. 
Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status 

of Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) 
(France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 
  
ILO Recommendations: 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 
обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, ноябрь, 21). 
  
UN Documents 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 
(XV) (14 декабря 1960 года) 
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 
<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (2013, ноябрь, 21) 
  
Laws and so forth   
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
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