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СТИМУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 
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ALTERNATIVE ENERGY PROMOTION:  

UKRAINIAN AND WORLD EXPERIENCE 

The article describes temps of development of alternative energy in the world, as well as the 

level of its development in Ukraine. It shows what mechanisms of alternative energy promotion 

are used in certain countries and at what level (national, state, and provincial). The article 

describes each of the most commonly used mechanisms, among which the most popular are the 

feed-in-tariffs and some similar to it feed-in premium, quota and tender. Quite often, tax and 

credit incentives (including softer loan conditions), quotas, and power purchase agreements are 

used. In some cases there are compulsory measures (responsibility to compliance with certain 

conditions). The article describes the key disadvantages of state incentives for the development 

of alternative energy in Ukraine, as well as describes the mechanisms that take place here. 

Among them – “green tariffs” (the same as feed-in-tariffs), “warm” loan for people and 

communal organizations. Opportunities for investing in business are provided by international 

organizations, Ukrainian-foreign funds and some banks within the framework of regional 

programs. 

Keywords: alternative energy promotion, feed-in-tariffs, feed-in premium, alternative energy in 

Ukraine, green tariffs. 

Постановка проблеми. Альтернативна енергетика і її активний розвиток для України 

сьогодні є і ціллю для вступу до Євросоюзу, і однією з цілей сталого розвитку, і можливістю 

забезпечити власну енергетичну незалежність та безпеку. Частіше всього проекти еко-

енергозабезпечення є ініціативами населення та іноді бізнесу, в основі яких лежить або ціль 

економії/додаткового заробітку, або ініціативою підприємців чи політиків, що не байдужі до питань 

захисту навколишнього середовища або побудови сучасних населених пунктів.  

В той же час, зважаючи на низьку частку альтернативної енергетики в енергосистемі країни, 

потрібні відчутні стимули та заходи на найвищому – державному рівні. І для успішної їх розробки 

важливим є вивчення досвіду світових країн-лідерів у розвитку альтернативної енергетики та тих 

країн, що ще не отримали звання лідерів, проте прагнуть цього. Сьогодні можна користуватися 

успішним досвідом країн, що мають схожий рівень розвитку, а отже цей досвід матиме більшу 

вірогідність успіху і в Україні.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стимулювання розвитку альтернативної 

енергетики розглядається як зарубіжними науковцями: Shahrouz Abolhosseini, Almas Heshmati, Jörn 

Altmann, Andrea Borghesi, Michela Milano, Marco Gavanelli, Tony Woods, так і вітчизняними: 

С.П.Денисюк, ВВ.Круглов, А.О.Касич, М.І.Кулик, Н.О.Передерій та інші. Про альтернативну 

енергетику та те наскільки успішно чи не успішно вона стимулюється в Україні говорять 

журналісти та політики. Саме на реформування ринку електроенергії спрямована законодавча 

діяльність. Проте питання ефективності цих заходів відкрите.  
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Завданням даної статті є освітлення світових методів стимулювання розвитку альтернативної 
енергетики та порівняння їх з діючими в Україні стимулами.  

Виклад основного матеріалу. Темпи розвитку альтернативної енергетики у світі свідчать як 

про зацікавленість у ресурсозбереженні, збережені навколишнього середовища, спрямуванні до 

сталого розвитку, так і про наявність високоефективних та дієвих механізмів стимулювання. 

Наприклад, у США у шести штатах частка альтернативної енергетики становить більше 90%, а 

в штаті Айдахо взагалі досягає 100%
1
. В Європі лідерами в 2015 році були Ісландія та Норвегія 

(близько 70% споживання)
2
, в ЄС – Швеція (близько 54% споживання)

3
. 

В Україні відновлювані джерела енергії (ВДЕ) у структурі встановлених електроенергетичних 

потужностей складає лише 2% (станом на кінець 2016 року)
4
, незважаючи на зростання темпів 

введення в експлуатацію вітро- та сонячних установок. А вже до 2020 року ця частка має становити 

11%. При цьому можна говорити, що ключову роль в поширенні альтернативної енергетики 

в Україні відіграють домогосподарства, використовуючи такі установки для зниження затрат 

на сплату комунальних платежів та для отримання додаткового доходу за «зеленим» тарифом.  

Київський інститут відновлюваної енергетики оцінює технічний потенціал альтернативних 

джерел енергії у 81 мільйон еквівалентних тонн. Значний відсоток має в цьому виробництві енергії 
біомаса та геотермальна енергія — 30%

5
.  

У світовій тенденції до впровадження альтернативної енергетики не останню роль відіграло 

також зменшення вартості вітрових турбін (на 45% з 2009 по 2015 рік) та панелей сонячних 

електростанцій (у 5 разів з 2010 по 2016 рік). 

В США вартість сонячної енергії досягла рівня менше 1 дол. США за Вт та 6 центів за кВт-

год., таким чином ставши доступнішою населенню.  

Вивчення світового досвіду стимулювання розвитку та поширення дозволить Україні 
побудувати власну ефективну систему стимулювання альтернативної енергетики. Сьогодні 
більшість країн встановили цілі відновлюваної енергетики, використовують як засоби регуляторної 
політики, так і фіскальні важелі та фінансування (табл. 1).  

Всі ці напрями підтримки сприяли тому, що світове інвестування у відновлювану енергетику 

у 2014 році склали 270 млрд. дол. США6
, при чому частки розвинених країн, та країн, що 

розвиваються, були майже однакові (139 та 131 млрд. дол. США відповідно).  

Розглянемо детальніше найбільш поширені механізми підтримки та прискорення інвестицій 

в відновлювану енергетику та надамо їх коротку характеристику. 

Енергетичні стратегії 

Енергетичні стратегії визначають вектор розвитку енергетики країни. За даними звіту 

Bloomberg New Energy Finance до 2040 року частка ВДЕ у світовій генерації електроенергії 
перевищить 50%. В той же час є країни, котрі планують до 2050 року досягнути 100%-го 

забезпечення електроенергією за рахунок альтернативних джерел (наприклад, Данія; Ісландія, 

котра вже досягнула рівня 99%; Шотландія; Мальдіви)
7
. Енергетичні стратегії передбачають 

встановлення як довгострокових цілей до 2050 року, так і коротко- та середньострокових до 2020 

року (табл. 2). 

 

                                                      
1
 Renewable Energy Production By State. U.S. Department of Energy. <https://energy.gov/maps/renewable-energy-

production-state> (2017, вересень, 28). 
2
 Share of energy from renewable sources. Eurostat. <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg 

_ind_335a&lang=en> (2017, вересень, 28). 
3
 Share of renewable energy in gross final energy consumption. Eurostat. <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? 

tab=table&init= 1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1> (2017, вересень, 28). 
4
 Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. Звіт в рамках проекту «Секретаріат та Експертний хаб 

з енергоефективності». <http://energymagazine.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai-

ni.pdf> (2017, вересень, 27), 8. 
5
 Як влаштована альтернативна енергетика в Україні? Частина 1. Checkpoint Business Media. 

<https://ckp.in.ua/research/ 18838 > (2017, жовтень, 03). 
6
 Taxes and incetives for renewable energy. KPMG International. <https://assets.kpmg.com/content/dam/ 

kpmg/pdf/2015/09/ taxes-and-incentives-2015-web-v2.pdf> (2017, вересень, 27), 6. 
7
 Ліщук, В.І., Ліщук, М.Є., Московчук, А.Т. (2017). Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: 

світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку. Економічний форум, 2, 33. 
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Таблиця 1  
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Австрія ○ ○   ○  ○  ○ ○   ○ 

Бельгія ○  • • ○  ○ ○ • ○ ○   

Канада • R • • ○   ○ ○ ○ ○  ○ 

Франція R R   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

Німеччина ○ R   ○ ○   ○ ○ ○  ○ 

Італія ○ R  ○ ˟
 ○ ○ ○ ○ R ○  ○ 

Японія R R ○ ○   ○ ○ ○    ○ 

Польща ○ R ○  ○  ○ R   ○  ○ 

Південна 

Корея 

○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ 

Іспанія ○   ○ R ○ ○  ○ ○  ○  

Велико-

британія 

○ ○ ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○ 

США R* R* R* R

* 

○ • •  ○  ○ R ○ 

Бразилія ○   ○ R •  ˟
  ○ ○  ○ 

Китай R R ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Індія ○ ○ ○ • ○ • ○ ˟
 ○ ○ ˟

 ○ ○ 

○ – існуючий національний (може також включати державний / провінційний),  

• – існуючий державний / провінційний (але не національний),  

˟ – новий (* вказує державний / провінційний),  

R – переглянутий (* вказує державу / провінцію) 

 

 

                                                      
1
 Taxes and incentives for renewable energy. KPMG International. <https://assets.kpmg.com/content/dam/ 

kpmg/pdf/2015/09/ taxes-and-incentives-2015-web-v2.pdf> (2017, вересень, 27), 10. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 8

Таблиця 2  

Основні цілі і показники Енергетичних стратегій країн1
 

Країна Стратегічні цілі і показники 

Данія Довгострокова мета – до 2050 р. забезпечення незалежності від вугілля, нафти і газу й 

позиції світового лідера в галузі енергетики. Короткострокові та середньострокові цілі – до 

2020 р. скоротити споживання викопного палива на 33% і споживання енергії на 6%. Частка 

ВДЕ продовжить своє зростання і після 2020 р. 

Австрія Довгострокова мета – у 2050 році повністю задовольнити кінцеве енергоспоживання 

(близько 650 ПДж/рік) за рахунок ВДЕ. Короткострокові та середньострокові цілі – до 2020 

року збільшити частку ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні до 34% за рахунок 

впровадження заходів з енергоефективності 

Швеція Довгострокові цілі – до 2030 р. мати автомобільний парк, незалежний від викопних видів 

палива, до 2050 р. мати стійке та ефективне використання ресурсів енергопостачання з 

досягненням цілі декарбонізації. Коротко- і середньострокові цілі – до 2020 р. досягти 40% 

скорочення викидів парникових газів (або близько 20 млн. тон СО2) та збільшення на 50% 

частки ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії й на 10% частку ВДЕ в транспортному 

секторі 

Німеччина Довгострокові цілі – до 2050 р. збільшити частку ВДЕ у загальному кінцевому споживанні 
енергії до 60%, у споживанні електроенергії до 80%, скоротити споживання первинної 
енергії на 50%, викидів парникових газів – на 80%. Коротко- і середньострокові цілі – до 

2022 р. повністю відмовитись від використання атомної енергії, до 2020 р. скоротити 

споживання теплової енергії на 20%, збільшити частку ВДЕ у споживанні електроенергії до 

35%, викиди парникових газів – на 40% 

США2
 Коротко- і середньострокові цілі – до 2020 р. скоротити на 17% викиди парникових газів 

порівняно з 2005 р.; подвоїти порівняно з 2012р., виробництво електроенергії вітряними, 

сонячними та геотермальними електростанціями; розмістити електростанції загальною 

потужністю 10 тис. МВт на ВДЕ на федеральних землях 

Китай Довгострокові цілі – до 2040 р. забезпечити зростання виробництва електроенергії з вугілля, 

але зменшення його частки в загальній структурі електрогенерації до 52%, розвиток 

електрогенерації з ВДЕ до 16%, скорочення на третину питомих викидів СО2 

 

Зелений тариф, пільговий тариф (Feed-in-tariff, FIT)
3
 

Даний механізм передбачає укладення угоди на придбання електроенергії. Він гарантує, що 

протягом тривалого періоду (оскільки угода довгострокова) у постачальника електроенергія буде 

купуватися або за ціною, вищою за ринкову, або з націнкою до діючої ринкової ціни. Процедура 

приєднання до тарифу досить проста. Наприклад, щоб отримувати виплати за зеленим тарифом 

в Англії, потрібно4
: 

– Для малих установок: мати сертифікат MCS (видається інсталятором установки), а для 

сонячних установок – Сертифікат енергетичної ефективності (EPC) з рейтингом D або вище.  

– Для великих установок: встановити обліковий запис в Реєстрі поновлюваних джерел 

енергії та когенерації (зареєструватися) та погодити декларації (в електронному варіанті).  
Тарифна надбавка (Feed-in premium, FIP)

5
 

Даний механізм передбачає сплату виробнику надбавки (премії) до ринкової ціни. Ця премія 

може бути фіксованою або плаваючою.  

                                                      
1
 Ліщук, В.І., Ліщук, М.Є., Московчук, А.Т. (2017). Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: 

світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку. Економічний форум, 2, 33-34. 
2
 Маркевич, К., Омельченко, В. (2016). Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів 

України. Аналітична доповідь. Київ: Заповіт, 90. 
3
 Shahrouz Abolhosseini, Almas Heshmati (2014). The Main Support Mechanisms to Finance Renewable Energy 

Development. IZA Discussion Paper No. 8182. <http://ftp.iza.org/dp8182.pdf> (2017, вересень, 25). 
4
 Feed-in Tariffs (FIT). Ofgem. <https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/fit> (2017, вересень, 25). 

5
 Shahrouz Abolhosseini, Almas Heshmati (2014). The Main Support Mechanisms to Finance Renewable Energy 

Development. IZA Discussion Paper No. 8182. <http://ftp.iza.org/dp8182.pdf> (2017, вересень, 25). 
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Податкові стимули  
Механізм використовується багатьма країнами і передбачає як у вигляді податкових пільг 

(у сегментах інвестування, виробництва та навіть споживання електроенергії, виробленої з ВДЕ – 
наприклад, податкові пільги на придбання і встановлення відновлюваної енергії), так і встановлення 
додаткових податків для симулювання зниження використання викопного палива та активізації 
інвестицій у ВДЕ (наприклад, вуглецевий податок). 

Стандартні відновлювані портфелі (Renewable Portfolio Standard, RPS) або зобов’язання за 
квотою

1
 

Цей механізм широко використовується разом з зеленими тарифами, але, на відміну від них, 
має не цінову, а кількісну основу. RPS передбачає встановлення для комунальних підприємств 
певної частки енергії, що має бути вироблена з відновлюваних джерел. Вони отримують 
сертифікати за кожну одиницю такої енергії (наприклад, за МВт-год.), що підлягають обігу. 
Механізм RPS передбачає не державну гарантію викупу електроенергії, а спрямований 
на приватний ринок, тому передбачає більшу цінову конкуренцію. Крім того, застосування 
мультиплікаторів до таких сертифікатів (1 сертифікат одного виду енергії = трьом сертифікатам 
іншого) дозволяє стимулювати інвестування в конкретні типи технологій (сонячна, вітрова тощо). 

Міжнаціональна політика стимулювання
2
 

Значна кількість зусиль, що спрямовується на скорочення викидів парникових газів, свідчить про 
те, що всі країни світу не можуть самостійно розвивати альтернативну енергетику та технології, 
пов’язані з нею. Тому міжнаціональна політика стимулювання передбачає передачу технологій 
пом’якшення наслідків зміни клімату, схеми торгівлі викидами та механізму чистого розвитку (CDM), 
що випливає з Кіотського протоколу. Важливим елементом цього механізму є тарифні та нетарифні 
бар’єри. За дослідженнями зарубіжних вчених, адекватні екологічні норми, видалення чи зменшення 
торговельних бар’єрів, адекватні режими захисту прав інтелектуальної власності та відповідні механізми 
фінансування вважалися стимулом для передачі технологій відновлюваної енергетики у 13 країнах.  

Фіскальні стимули
3
 

Даний механізм передбачає надання більше м’яких умов кредитування – нижчі за ринкові 
відсоткові ставки, довші періоди погашення. 

Примус
4
 

Такі радикальні методи використовуються дуже рідко, однак мають місце. Вони передбачають 
виконання певних зобов’язань, наприклад, у Скандинавії відомий закон, відповідно до якого 
новобудови в обов’язковому порядку підключаються до місцевих тепломереж.  

Тендерні (конкурсні) або аукціонні схеми
5
 

Серед всіх видів торгів найширше використовуються статичні закриті торги та динамічний 
clock-аукціон на пониження ціни або ж їх поєднання. Існують різні заходи з пом’якшення наслідків, 
які гарантують, що виграшні учасники ефективно реалізують свій проект.  

Договір купівлі електроенергії (Power Purchase Agreement, PPA) 
Даний механізм широко використовується в США, ЄС та в деяких азіатських країнах. Це 

особливий довгостроковий договір купівлі-продажу електроенергії, в якому передбачені умови 
постачання електричної енергії на майбутнє (обсяги, ціна, відповідальність тощо). Перевага цього 
інструменту полягає в тому, що вже на початкових стадіях інвестиційного проекту, тобто 
до фактичного завершення будівництва об’єкта електроенергетики, проект може бути забезпечений 
договірними відносинами з майбутнім покупцем. У свою чергу, це гарантія для інвестора, що його 
продукція буде викуплена6

. 

                                                      
1
 Shahrouz Abolhosseini, Almas Heshmati (2014). The Main Support Mechanisms to Finance Renewable Energy 

Development. IZA Discussion Paper No. 8182. <http://ftp.iza.org/dp8182.pdf> (2017, вересень, 25). 
2
 Shahrouz Abolhosseini, Almas Heshmati (2014). The Main Support Mechanisms to Finance Renewable Energy 

Development. IZA Discussion Paper No. 8182. <http://ftp.iza.org/dp8182.pdf> (2017, вересень, 25). 
3
 Andrea Borghesi, Michela Milano, Marco Gavanelli, Tony Woods (2013). Simulation of incentive mechanisms 

for renewable energy policies. European Council for Modelling and Simulation.  

<http://www.scs-europe.net/dlib/2013/ecms13papers/ abs_ECMS2013_0128.pdf> (2017, вересень, 27). 
4
 Andrea Borghesi, Michela Milano, Marco Gavanelli, Tony Woods (2013). Simulation of incentive mechanisms 

for renewable energy policies. European Council for Modelling and Simulation. <http://www.scs-

europe.net/dlib/2013/ecms13papers/ abs_ECMS2013_0128.pdf> (2017, вересень, 27). 
5
 Renewable Energy Support Policies in Europe. Сlimate policy info hub. <http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-

energy-support-policies-europe> (2017, вересень, 28). 
6
 Сергій Оберкович (2016). Альтернативна енергетика: міжнародний досвід, проблеми та перспективи 

в Україні. Юрист&Закон. < http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA009783> (2017, вересень, 27). 
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В Україні одним з найбільш ефективно використовуваних механізмів є зелений тариф. 

Щоправда, у зв’язку зі знеціненням гривні у 2015 році його ставку у євро було переглянуто і суттєво 

знижено на 55 та 50% відповідно до виду енергії.  
Саме впровадження «зеленого тарифу» на фоні різкого і відчутного зростання тарифів на 

тепло- та електропостачання сприяло зниженню споживання електроенергії та природного газу. 

Населення досить активно почало спрямовувати кошти на тепломодернізацію та встановлення 

сонячних панелей, адже в умовах обмеженого простору це найбільш зручний спосіб використання 

ВДЕ для забезпечення власних потреб, їх можливо змонтувати навіть на балконі. Використання 

сонячної енергії вже давно популярне на півдні України, особливо в курортних населених пунктах, 

але ріст цін на тепло- та електроенергії суттєво розширив території розповсюдження альтернативної 
енергії, в тому числі до північних регіонів.  

На фоні намагань населення економити та ощадливо використовувати ресурси перспективним 

є надання «теплих кредитів», проте їх використання обмежено населенням та об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельними кооперативами (ЖБК). 

Максимальний строк видачі такого кредиту – 3 роки (у Приватбанку – 10 місяців), але відсоткова 

ставка не надто низька – від 17% річних (на початку функціонування даної програми це було  

23-25%). До того ж періодично у зв’язку з відсутністю траншів, наданих банкам від держави, дія 

програми періодично призупинялася або ж (у деяких банках) «теплі кредити» надавалися, але суми 

відшкодування споживачам обіцяли перерахувати після надання чергового державного траншу.  

Державна підтримка у відношенні підприємств є дуже слабкою. Фінансуванням проектів 

у сфері альтернативної енергетики в Україні займаються в основному міжнародні фінансові 
організації, українсько-зарубіжні фонди або деякі банки, надаючи кредити під більш м’які умови, 

але таких випадків дуже мало. Ще одним варіантом отримати компенсацію є регіональні програми, 

наприклад, у межах програми підвищення конкурентоздатності Львівської області інвестиційні 
проекти малого та середнього бізнесу отримують підтримку у вигляді компенсації 16,5% від 

стандартної відсоткової ставки 21%; в Києві підприємцям компенсують 10-12% ставки по кредиту1
. 

Проте дані програми не є екологічними, це програми фінансування бізнесу і діють вони лише 

в певних банках. 

При цьому зарубіжні організації та фонди набагато активніше інвестують у альтернативну 

енергетику в нашій країні, оскільки вбачають у ній потенціал. Європейським Банком Реконструкції 
та Розвитку ЄБРР було профінансовано перший проект в рамках Програми фінансування 

альтернативної енергетики в Україні (USELF) – будівництво сонячної електростанції, котра у 2013 

році почала постачати електроенергію в мережу. Сьогодні саме цей фінансовий інститут є 

найбільшим кредитором України.  

Також ЄБРР спонсорує програму для компаній, що працюють на ринку кліматичних 

технологій – Інноваційні Ваучери (або Кліматичні Інноваційні Ваучери). Вони передбачають 

надання безповоротної фінансової допомоги для розробників технологій, що дозволяють економити 

енергію та знизити використання викопного палива; що збільшують рівень використання ВДЕ; 

знизити викиди закису азоту або метану від сільськогосподарських процесів; полегшують адаптацію 

до змін клімату чи іншим чином зменшують викиди парникових газів2
. Цей конкурс передбачає 

інвестиції у розмірі 20 тис. євро (для більшості переможців) та 50 тис. євро для проривних 

технологій.  

На сьогодні в рамках програми 6 українських компаній отримають Кліматичні Інноваційні 
Ваучери – фінансування на загальну суму 160 тис. євро. При цьому до кінця 2018 року планується 

фінансування ще близько 50 інноваційних проектів. 

На жаль, з існуючого вибору механізмів стимулювання розвитку альтернативної енергетики, 

в Україні застосовується лише невелика їх частина, тоді як їх ефективність наочно демонструється 

успіхом інших країн, при чому не лише розвинутих, а й тих, що розвиваються.  

В новому Законі України «Про ринок електричної енергії» передбачено функціонування 

двосторонніх договорів (аналогів PPA), що в реаліях нашої держави є досить перспективним та 

простим інструментом для підприємств, що виробляють та хочуть реалізовувати надлишкову 

                                                      
1
 Мария Власенко (2017). Кредит, который экономит: Как бизнес повышает рентабельность с помощью  

эко-кредитов. Дело юа. <https://delo.ua/finance/kredit-kotoryj-ekonomit-kak-biznes-povyshaet-rentabelnost-s-p-

330019/?supdated_new= 1506454378> (2017, вересень, 28). 
2
 Інноваційні Ваучери: про програму. Інноваційні Ваучери в Україні. <http://climate.biz/aboutprog/> (2017, жовтень, 03). 
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енергію з відновлюваних джерел, оскільки сьогодні процедура приєднання до мережі є простою для 

приватних споживачів і складнішою – для юридичних осіб. В той же час такий механізм дозволить 

формувати автономні одиниці, оскільки при активному використанні ВДЕ цілком можливо 

будувати автономні житлові комплекси, фермерські господарства тощо. Вони будуть 

енергоефективними, що особливо актуально для України як для країни з високим рівнем 

енергозатратності економіки використанням енергії.  
Висновки. Залежність України від імпортних енергетичних ресурсів (в тому числі і ядерного 

палива), низька енергоефективність економіки, наявність попиту на імпортну електроенергію 

в Європі (де забезпеченість власною генерацією складає лише близько 50%), націленість на сталий 

розвиток та забезпечення високого рівня життя населення – все це є аргументом до розвитку 

альтернативної енергетики, потенціал якої в нашій країні є дуже високим – лише сонячна та вітрова 

енергія, за оцінками експертів, можуть генерувати до 90 ТВт на рік. 

База світового досвіду у сфері розвитку альтернативної енергетики є дуже великою і 
показовою. Вивчення світових засобів і способів стимулювання вироблення електроенергії 
з відновлюваних джерел, а також запровадження їх на практиці на найвищому – законодавчому 

рівні дасть змогу формувати енергобезпеку країни і водночас підтримувати бізнес (в переважності – 

малий та середній) та формувати позитивний соціальний клімат. На жаль сьогодні досить часто 

бізнес вимушений діяти по принципу «спасіння тонучого – справа рук самого тонучого» і шукати 

можливості по фінансуванню еко-проектів самостійно або за підтримки різних фондів.  
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FACTORS OF INFLUENCE ON INVESTMENT  

AND INNOVATIVE POTENTIAL  

OF UKRAINE`S REGIONS 

The key factors influencing the level of investment and innovation potential of Ukraine’s regions 

are highlighted. The analysis of factors of influence on investment and innovative potential 

of Ukraine’s regions testifies the presence of negative tendencies that require development 

of suggestions from their overcoming. The suggestions that are the basis for providing an 

increase of investment and innovative potential of Ukraine in whole and regions in particular 

have been worked out. The introduction of suggestions at macro-, mezo- and microeconomic 

levels will assist the strengthening of investment and innovative potential. Further researches 

in this direction should be pointed to the formation of a predictive model of the development 

of investment and innovative potential of regions. 

Keywords: investment-innovative potential, factors of influence, index of innovations, financing, 

factors, regions. 

Problem statement. In the conditions of globalization, which are characterized by activation 

of cooperation between countries, functioning of industrial complex of regions is stipulated by difficult 

cooperation of factors. The analysis of index of global competitiveness of Ukraine`s economy in 2006-2015 

gives evidence to the presence of the common negative tendency. From the 69th place in 2006-2007 

the country was moved to 89th in 2010-2011, but in 2014-2015 the position of the state was considerably 

improved (76th place), and in 2015-2016 three positions (79th place) are lost. 

In 2015-2016 there was a decline of rating according to such constituents as: institutes (public 

institutions (safety), private placement (accountability)); infrastructure (transport, electricity and 

telephony); macroeconomic environment (change of inflation for a year, national debt); financial market 

(financing through a local capital market, presence of venture capital, durability of banks, adjusting 

of exchange stocks); technological readiness (use of information & communication technologies, amount 

of subscribers of the fixed Internet broadband, bandwidth of the Internet, active subscribers of mobile 

broadband communication); market size (internal, foreign); conforming of business to modern requirements 

(management, marketing limit, international distribution). 

In this connection an important role in improvement of a level of global competitiveness of Ukraine`s 

economy is played by the factors of influence on investment and innovative potential of regions that is the 

basis for the increase and development of corresponding events to increase the positive effects and 

minimize the negative ones. 

Analysis of the last researches and writings. A substantial contribution to the research of financial 

and economic mechanisms of innovative-investment development of Ukraine was made by the collective 

of authors under the direction of О. А. Kirichenko
1
. To the research of such issues as piling up 

of innovative potential, its effective use With the aim of realization of innovative model of development the 

memoirs of M. E. Rogoza
2
 and K. Y. Vergal have been devoted. The essence and value of investment and 

innovative processes in the system of regional development were distinguished by G. V. Tsado
3
. 

The features of innovative activity management in industry were investigated by Yu. Yu. Burennikov
4
, 

                                                      
1
 Кириченко, О.А., Єрохін, С.А. та ін. (2008). Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного 

розвитку України: Колективна наукова монографія. Київ: Національна академія управління. 
2
 Рогоза, М.Є., Вергал, К.Ю. (2011). Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: 

монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ. 
3
 Цадо, Г.В. (2011). Сутність та значення інвестиційно-інноваційних процесів в системі регіонального 

розвитку. Інноваційна економіка. <http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_2/154.pdf>. 
4
 Бурєнніков, Ю.Ю., Поліщук, Н.В., Єрмоленко, В.О. (2011). Управління інноваційною діяльністю 

в промисловості: монографія. Вінниця: ВНТУ. 
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N. V. Polischuk and V. О. Ermolenko. The methodical approaches to the evaluation of efficiency 

of innovative expenses of industrial enterprises were examined by S. Yu. Gvozdyu
1
, V. О. Кoyuda

2
, 

L. А. Lysenko, D. М. Didukh
3
 and V. Y. Zhezhukha. The innovative prospects of Ukraine were also 

investigated by V. М. Geets
4
, V. P. Seminozhenko. Knowledge management as a basis of innovative 

development of an enterprise was investigated by S. М. Illyashenko
5
, Yu. S. Shipulina, N. S. Illyashenko, 

О. S. Маrchenko
6
 and О. V. Yarmak. The problems of innovative processes adjusting in economy were 

studied by V. S. Ponomarenko
7
, О. М. Кizim, О. М. Yastremskaya, О. V. Karpyuk

8
. The issues of strategic 

management of innovative development of an enterprise were examined by М. А. Yokhna
9
 and 

V. V. Stadnik. A financial component in the development and functioning of the national innovative system 

was examined by О. E. Kuzmin
10

 and Т. М. Shotik. The process of stimulation of innovative activity was 

investigated by N. А. Mamontova
11

. 

Regardless of the substantial contribution of scientists to the research of factors of influence 

on investment and innovative potential of regions this issue has not been exposed well enough and needs 

further research taking into account current economic tendencies. 

The aim of the article is an authentication of factors of influence on investment and innovative 

potential of Ukraine`s regions and development of recommendations in relation to its increase. 

Basic results of the research. Investment and innovative potential of Ukraine`s regions is 

determined by a number of factors. 

Firstly, an innovative and investment potential of Ukraine`s regions is determined by the Global 

index of innovations (The Global Innovation Index) that is calculated on the methodology of international 

business-school of INSEAD, France
12

. The dynamics of Ukraine according to the Global index 

of innovations is presented on Figure 1. 

Analysis of features 1.It tends to worsening of innovative activity in 2016 and actually returns to the 

level of 2013, that diminishes the potential volumes of investment streams to Ukraine as a result of 

worsening of investment climate. 

According to the presented results of analysis
13

 the strengthens of Ukraine in 2016 included: charges 

on education; easy credit drawing; specific gravity of women with a graduate degree; presence of useful 

models; charges on software. The most weak points that brake introduction and distribution of innovations 

and reduce investment and innovative potential of regions are the following: political stability and safety, 

adjusting quality; ease of decision-making as for insolvency; governmental service on-line; gross 

investments; the GDP on the unit of energy consumption; clusters development status; direct foreign 

investments; ІКТ and creation of business models; increase of purchasing power. Therefore for these issue 

solution it is necessary to make corresponding decisions that will assist the increase of investment and 

innovative potential on macro-, mezo- and microlevels. 

                                                      
1
 Гвоздю, С.Ю. (2010). Методичні підходи до оцінювання ефективності інноваційних витрат промислових 

підприємств. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». Пробл. економіки та упр., 683, 184-187. 
2
 Коюда, В.О. (2010). Інноваційна діяльність підприємства та оцінка її ефективності: монографія. Харків: 

ФОП Павленко О. Г., ВД «ІНЖЕК». 
3
 Дідух, Д.М. (2012). Система показників аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

підприємства. Вісник ЖНАЕУ, 2, т. 2, 78–90. 
4
 Геєц, В.М. (2006). Інноваційні перспективи України. Харків: Константа. 

5
 Ілляшенко, С.М., Шипуліна, Ю.С., Ілляшенко, Н.С. (2015). Управління знаннями як основа інноваційного 

розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки, 6, 173–181. 
6
 Марченко, О.С., Ярмак, О.В. (2012). Національна інноваційна система як інтегратор знань. Харків: 

Видавничий Дім «ІНЖЕК». 
7
 Пономаренко, В.С., Кизим, О.М., Ястремська, О.М. (2010). Інновації: проблеми науки і практики: 

монографія. Харків: ФОП Павленко О.Г., ВД «ІНЖЕК». 
8
 Карп’юк, О.П. (2015). Регулювання інноваційних процесів в економіці: монографія. Київ: ННЦ "ІАЕ". 

9
 Жохна, M.A., Стадник, В.В. (2011). Стратегіяне управління інноваційним розвитком підприємства. 

Хмельникцький: ХНУ.  
10

 Кузьмін, О.Є., Схотік, T.M. (2009). Фінансова складова в розвитку і функціонуванні національної 
інноваційної системи. Фінанси України, 5, 21−30. [in Ukrainian]. 
11

 Мамонтова, Н.А. (2015). Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного 

рівня економіки. Eкономіка і управління, 2, 36–41. [in Ukrainian]. 
12

 The Global Innovation Index (2016). <http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-home>.  
13

 The Global Innovation Index (2016). <http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-home>.  
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Fig. 1. Dynamics of Ukraine according to the Global index of innovations 
(on the basis of data

1
 ) 

 
The basis of a long-term improvement of investment and innovative potential of every region and 

country in whole is capital investments. Dynamics of capital investments of regions in 2010-2016 presented 

in Table 1. 

Table 1 

Capital investments of regions in 2010-2016, millions of hrn.
2
 

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ukraine 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 326163,7 

Vinnytsya 3544,7 5081,0 5824,1 6109,5 5674,6 7373,0 7781,6 

Volyn 1767,0 2577,1 3254,4 3327,1 3389,7 6166,8 5985,7 

Dnipropetrovsk 16016,9 22116,0 22509,3 21290,1 20356,5 25919,9 30806,4 

Donetsk 14993,9 26802,0 31721,9 27912,4 13155,3 8304,3 10774,8 

Zhytomyr 2011,5 2519,8 2892,6 3005,4 2904,9 4044,4 5176,1 

Zakarpattya 2205,4 3051,9 2736,1 2645,8 2638,7 3778,4 3721,4 

Zaporizhzhya 7963,8 6676,5 7204,4 6838,8 7034,5 7794,3 10193,4 

Ivano-Frankivsk 4378,7 4256,2 5166,9 4797,2 6837,5 9609,3 6563,5 

Kyiv 11331,4 17672,9 20366,8 20696,6 19653,5 24359,1 31057,7 

Kirovohrad 2123,1 3993,2 4576,2 3224,0 3122,4 4057,1 6150,6 

Luhansk 5646,0 6979,7 8222,6 11369,3 5222,6 2060,1 2910,4 

Lviv 8830,2 12114,0 11173,3 9816,7 9555,0 13386,5 16970,8 

Mykolaiv 4422,2 4297,8 4696,0 5008,7 3771,4 5989,9 9143,2 

Odesa 9723,8 9347,3 14631,2 11872,2 9361,3 9983,5 14987,8 

Poltava 6289,4 7859,4 10217,4 9536,3 8827,8 8337,9 10998,6 

Rivne 1937,1 2565,8 2770,9 2837,3 2804,6 4334,2 4086,7 

Sumy 2187,6 3022,1 2871,2 2721,3 2798,1 3663,0 5188,5 

Ternopil 2138,4 2524,2 3374,8 2976,2 2590,0 3827,5 4499,1 

Kharkiv 8063,4 13035,0 14759,2 9292,6 8032,3 11246,7 15700,3 

Kherson 1890,6 2688,1 2435,7 2124,8 2208,1 3107,4 4336,4 

Khmelnytsk 2947,6 3546,8 3489,3 3637,6 4078,3 6809,3 8770,0 

Tcherkasy 2831,4 3225,3 3781,0 3413,3 3262,1 4485,8 6126,0 

Chernivtsi 1714,7 1794,3 2229,3 2257,4 1686,9 2789,2 2444,9 

Chernihiv 1890,9 2397,0 2737,3 2842,0 2621,2 3550,2 4979,1 

city of Kyiv 53725,8 71142,4 79614,2 70320,6 67832,6 88138,6 96810,7 

                                                      
1
 The Global Innovation Index (2016). <http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-home>. 

2
 Державна служба статистики України (2016). <http://www.ukrstat.gov.ua> 
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Analysis of data listed in Table 1 shows that capital investment in Ukraine as a whole increased 

in 2016 by 80.62% in comparison with 2010, but it is absorbed by inflation. In general, in Ukraine there 

was a positive trend during 2010-2012, but the crisis reduced capital investment. It should also be noted 

that the distribution of capital investments is very uneven, mostly they are concentrated in the city of Kyiv, 

particularly in 2016 – 80,19 %. It should therefore be concluded that the volume of capital investments 

inflation always diminishes and is characterized by an uneven distribution, which reduces investment and 

innovation potential of the regions. 

Another important factor, that directly influences on investment and innovative potential is 

the sources of capital investments financing presented in Table 2. 

Table 2 

Capital investments on financing sources
1
 

Sources 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Actual prices, millions of hrn. 

All 93096 125254 188486 233081 151777 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 

Including 

money from  

the state budget 
5077 6846 10458 11576 6687 10223,3 17376,7 16288,3 6174,9 2738,7 6919,5 9264,1 

money of local 

budgets 
3915 5446 7324 9918 4161 5730,8 7746,9 8555,7 6796,8 5918,2 14260 26817,1 

personal funds of 

enterprises and 

organi-zations 

53424 72337 106520 132138 96019 111371 147569,6 171176,6 165786,7 154629,5 184351,3 248769,4 

bank credits  

and other loans 
13740 19406 31182 40451 21581 22888,1 36651,9 39724,7 34734,7 21739,3 20740,1 27106 

money of foreign 

investors 
4688 4583 6660 7591 6859 3723,9 5038,9 4904,3 4271,3 5639,8 8185,4 9831,4 

money  

of population  

on the individual 

housing 

3091 5110 8549 11589 5502 18885,9 17589,2 22575,5 24072,3 22064,2 31985,4 29932,6 

other sources 9161 11526 17793 19818 10968 7752,5 9312,8 10030,9 8036,7 6690,2 6674,7 7495,5 

in % to the general volume 

All 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Including 

money from  

the state budget 
5,45 5,47 5,55 4,97 4,41 5,66 7,20 5,96 2,47 1,25 2,53 2,58 

money of local 

budgets 
4,21 4,35 3,89 4,26 2,74 3,17 3,21 3,13 2,72 2,70 5,22 7,47 

personal funds of 

enterprises and 

organi-zations 

57,39 57,75 56,51 56,69 63,26 61,68 61,16 62,64 66,35 70,47 67,50 69,25 

bank credits  

and other loans 
14,76 15,49 16,54 17,35 14,22 12,68 15,19 14,54 13,90 9,91 7,59 7,55 

money of foreign 

investors 
5,04 3,66 3,53 3,26 4,52 2,06 2,09 1,79 1,71 2,57 3,00 2,74 

money  

of population  

on the individual 

housing 

3,32 4,08 4,54 4,97 3,63 10,46 7,29 8,26 9,63 10,06 11,71 8,33 

other sources 9,84 9,20 9,44 8,50 7,23 4,29 3,86 3,67 3,22 3,05 2,44 2,09 

                                                      
1
 Державна служба статистики України (2005-2016). <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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Information provided in Table 2 shows the increase of capital investments more than 2,5 times during 

2005-2008, and then, as well as on the basis old indices analyzed before, fall by 20 % in 2009. Farther, 

beginning from 2009 there was an increase that arrived at a maximal value in 2012 – 273256 million hrn., 

but in 2014 the substantial decrease affected productive enterprises that could use credit funds only 

for financing of their current necessities. 

But in 2016 the situation improved that was confirmed by the index of 359216,1 mln UH. The 

3 times increase of state budget funds as a source of capital investments took place. Almost there was 

a 2 times increase of local budgets spent for capital investments financing. At the same time there was 

a slight decrease of enterprises private funds, bank loans and other loans on capital investments that affirms 

the decline of specific gravity of available financial resources of enterprises and disadvantageousness 

of credit resources use. Thus the specific gravity of bank loans and other loans fluctuates within 

7,55−17,35% that is caused by a high value of these resources, by enterprises inability to pay them and 

by the unfavorable terms of their allocation. It especially concerns the manufacturing enterprises which can 

use loan funds only for current needs financing. 

Mainly investments take place at the expense of enterprises` equity capital (57,39−71,5%). Foreign 

investments are very insignificant (1,7–5,04 %), and during the period being analyzed tends to a decrease or 

a slight increase (2012, 2013), that is conditioned by an unfavourable investment climate in Ukraine, 

presence of political, legal and economic barriers. 

The growth of population drawdown for a personal housing could be observed during the whole 

period being researched except on years of 2009 and 2011. 

Basis of increase of investment and innovative potential of regions is an analysis of structure 

of capital investments distribution on the types of assets, given in Tables 3, 4. 

Table 3 

Capital investments on the types of assets in 2005-2009
1
 

Index 2005 2006 2007 2008 2009 

thousand hrn. 

Capital investments 111174080 148972312 222678865 272074,10 192878 

including investments in the fixed assets 93096104 125285714 188486112 233081 151776,8 

charges on other inconvertible material 

assets 
2928102 2522683 3454110 4421,10 – 

charges related to the improvement 

of objects (major repairs) 
11533261 15966636 23644695 27491,20 18966,20 

investments in non-material assets 3039323 4584483 6389047 6366,50 5893,10 

charges on forming capital assets 577290 644838 704901 714,30 – 

in % to the general volume 

Capital investments 100 100 100 100 100 

including investments in the fixed assets 83,7 84,1 84,6 85,7 78,7 

charges on other inconvertible material 

assets 
2,6 1,7 1,6 1,6 – 

charges related to the improvement 

of objects (major repairs) 
10,4 10,7 10,6 10,1 9,8 

investments in non-material assets 2,8 3,1 2,9 2,3 3,1 

charges on forming capital assets 0,5 0,4 0,3 0,3 – 

 

                                                      
1
 Державна служба статистики України (2005-2016). <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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Table 4 

Capital investments on the types of assets in 2010-2016
1
 

Index 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

million hrn. 

All 180575,5 241286 273256 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 

investments in material assets 173662,8 231910,2 264853,7 239393,6 212035,1 254730,9 347390,5 

housing building 25753,7 26582,3 34256 36128,9 33177 45609,8 44864,9 

unoccupied building 37156,6 49113,5 54772,7 45252,3 40859,7 43330,9 59398,3 

engineering building 39062,6 57935,2 61380,3 51844,2 46599,3 50948,7 67517,1 

machines, equipment and inventory 54059,2 71771,4 77015,4 79032,9 68948,8 84423,2 123133,3 

transport vehicles 11025,3 17014 27015,9 16246,8 13830,4 19650 36685,7 

Earth 1182,2 2270,1 1755,4 1018,6 999,3 1441,8 1915,8 

long-term biological assets of plant-

growing and cattle-breeding 
1797,2 2889,9 1780,1 2358,4 2034,2 2762,6 3162,7 

other material assets 3626 4333,8 6877,9 7511,5 5586,4 6563,9 10712,7 

investments in non-material assets 6912,7 9375,8 8402,3 10479,8 7384,8 18385,5 11825,6 

among them        

rights to commercial denotations, 

objects of industrial property, 

copyright and contiguous rights, 

patents, licenses, concessions and 

others alike 

3044 4101,9 3655,9 5631,5 2974,3 12457,8 4180,8 

software and databases 2802,4 3254 3409,1 3477,6 3207,3 4908,4 6315,5 

in % to the general volume  

All 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

investments in material assets 96,17 96,11 96,93 95,81 96,63 93,27 96,71 

housing building 14,26 11,02 12,54 14,46 15,12 16,70 12,49 

unoccupied building 20,58 20,35 20,04 18,11 18,62 15,87 16,54 

engineering building 21,63 24,01 22,46 20,75 21,24 18,65 18,80 

machines, equipment and inventory 29,94 29,75 28,18 31,63 31,42 30,91 34,28 

transport vehicles 6,11 7,05 9,89 6,50 6,30 7,19 10,21 

Earth 0,65 0,94 0,64 0,41 0,46 0,53 0,53 

long-term biological assets of plant-

growing and cattle-breeding 
1,00 1,20 0,65 0,94 0,93 1,01 0,88 

other material assets 2,01 1,80 2,52 3,01 2,55 2,40 2,98 

investments in non-material assets, 

among them 
3,83 3,89 3,07 4,19 3,37 6,73 3,29 

rights to commercial denotations, 

objects of industrial property, 

copyright and contiguous rights, 

patents, licenses, concessions and 

others alike 

1,69 1,70 1,34 2,25 1,36 4,56 1,16 

software and databases 1,55 1,35 1,25 1,39 1,46 1,80 1,76 

                                                      
1
 Державна служба статистики України (2005-2016). <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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Data presented in Tables 3, 4 testify that during 2005-2009 investing came true mainly in the fixed 

assets (78,7−75,7 %) and on major repairs (9,8 % and 10,7 %). In 2010-2016 advantage got to the material 

assets: 96,3 % in 2010 and 96,71% in 2016, those among them such as machines, equipment and inventory 

counted 29,94 % in 2010 and 34,28 % in 2016, and engineering building − 21,63 % and 18,80 % 

accordingly. In 2015 substantial investments grew in non-material assets, that positively influenced on 

investment and innovative potential of enterprises and assisted the appreciation of their value, that, in turn, 

provided the corresponding strengthening of socio-economic provision of regions. 

An important role, providing an investment and innovative potential of regions is played by the 

advanced, scientific and technical studies, especially those that are executed by own forces of enterprises. 

Table 5 shows the dynamics of volumes of the advanced, scientific and technical studies executed by own 

forces of enterprises in 2005-2015. 

Table 5 

Volumes of the advanced, scientific and technical studies executed by own forces  

of enterprises(in actual prices; million hrn.)
1
 

Volume 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Аll 4818,6 5354,6 6700,7 8538,9 8653,7 9867,1 10349,9 11252,7 11781,1 10950,7 12611 

Fundamental 

researches 
902,2 1141,0 1504,1 1927,4 1916,6 2188,4 2205,8 2621,9 2695,4 2475,2 2465,6 

Applied 

researches 
708,8 841,5 1132,5 1545,6 1412,0 1617,1 1866,7 2057,7 2087,8 1910,2 2271,3 

Development 2406,9 2741,6 3303,1 4088,2 4215,9 5037,0 4985,9 5369,9 5772,8 5341,5 6523,0 

Scientific and 

technical 

services 

800,7 630,5 761,0 977,7 1109,2 1024,6 1291,5 1203,2 1225,1 1223,8 1351,1 

Role of 

volume of the 

executed 

advanced, 

scientific and 

technical 

studies in GDP 

1,09 0,98 0,93 0,90 0,95 0,90 0,79 0,80 0,80 0,69 0,64 

 

On the whole, positive dynamics is inherent to the development, fundamental and applied research, 

scientific and technical services, but when taking into account the inflationary correction, the improvements 

are not observed that confirms the value of the share of carried scientific and technical works in GDP, 

which fell almost 2 times. This indicates the presence of negative trends, which significantly slow 

investment and innovation processes. 

Also a considerable influence on investment and innovative potential is carried out by regularity 

of innovations introduction. The analysis of dynamics of innovations introduction at industrial enterprises is 

given in Table 6. 

The information given in Table 6 shows a significant increase in the number of enterprises that 

implemented innovations (almost 2 times). Definitely new technological processes take place, but the pace 

declines. Mastering the production of innovative products is carried out slowly. The share of innovative 

products sales in industrial volume decreased in 2014 more than 2.5 times compared to 2005. This indicates 

a significant decrease of innovative capacity at domestic enterprises. 

The important factor of influence on investment and innovative potential of a region is an innovative 

activity of domestic enterprises, that is given in Table 7. 

 

                                                      
1
 Державна служба статистики України (2005-2016). <http://www.ukrstat.gov.ua>. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 5 2017 

 19 

Table 6 

Analysis of innovations introduction at industrial enterprises
1
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2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 

2006 10 1145 424 2408 786 6,7 

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 

2015 15,2 1217 458 3136 966 - 

2016 16,6 3489 748 4139 1305 ... 

 
Table 7 

Analysis of innovative activity
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million hrn. 

2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6 

2006 11,2 6160 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7 

2007 14,2 10850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7471,1 2064,9 

2008 13 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664 

2009 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6 

2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8 

2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2 

2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47 Х 8051,8 2185,5 

2013 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87 X 5546,3 2290,9 

2014 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 X 5115,3 778,8 

2015 17,3 13813,7 2039,5 1834,1 205,4 84,9 X 11141,3 548,0 

2016 18,9 23229,5 2457,8 2063,8 394,0 64,2 X 19829,0 878,4 

                                                      
1
 Державна служба статистики України (2005-2016). <http://www.ukrstat.gov.ua>. 

2
 Державна служба статистики України (2005-2016). <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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The results of analysis given in Table show that during 2005-2008 the total spending on innovation 

was growing. In 2009 its substantial reduction introduction took place. Years of 2010 and 2011 are 

characterized by the gradual increases of innovative activity, then again there was a reduction, especially 

in 2014 almost 2 times in comparing with 2011, that testifies the difficult financial and economic situation 

of domestic enterprises and accordingly the minimization of their efforts in relation to the introduction 

of improvements. In 2016 the innovative charges attained a maximal value, but if to take into account 

the inflationary processes, then no increase of investment and innovative potential takes place. If such 

tendency proceeds, it will result in irreversible changes in economy in whole and at domestic enterprises 

in particular. 

On the whole in Ukraine during 2005-2016 there was an oscillation of a part of industrial enterprises 

engaged in innovations in the range of 11,2-18,9%. The most difficult situation is with an acquisition 

of external knowledge. The improvements up to 2013 were observed only in directions of acquisition 

of equipment and software. During 2015-2016 there was an increase of an enterprise density that were 

engaged in innovations by 1,6 %, that showed the insignificant improvement of investment and innovative 

potential of domestic enterprises. 

Thus the analysis conducted at meta-, macro-, mezolevels, testifies to existence of tendencies that 

negatively influence on an investment and innovative potential of Ukraine`s regions. In particular at 

a metalevel there are the following: 

analysis of global economic competitiveness index shows a downgrade for such components as: 

institutions; macroeconomic environment; financial market development; technological readiness; market 

size; compliance with modern business requirements; 

analysis of the Global Innovation Index shows that the most problematic are: political stability and 

safety, quality control; easy decision insolvency; government services online; gross investment; GDP per 

unit of energy consumption; cluster development; inflows of direct foreign investment; ICT and business 

models creation; growth of purchasing power; 

at a macrolevel: 

capital investment analysis shows that there is a 3 times increase in the percentage of funds from the 

state budget, which is a source of investment capital; local budgets spent on financing of capital 

investments grew almost 2 times; the volume of own funds of enterprises and organizations using bank 

loans and other loans for capital investment reduced significantly; 

mainly investing comes from the personal funds of enterprises; 

insignificant part of investments is from foreign investors; 

investing comes true mainly in material assets, investments in non-material assets present 

insignificant part; 

there is a difficult situation with internal and external research works, acquisition of external 

knowledge, market inputs of innovations and other works; 

innovative activity of enterprises diminishes; 

at a mezolevel: 

the volumes of capital investments taking into account the inflation diminish constantly and are 

characterized by the unevenness of distribution among regions, that diminishes an investment and 

innovative potential of regions. 

Thus, the conducted analysis of factors of influence on investment-innovative potential of regions 

testifies to the presence of negative tendencies and allows to form suggestions in relation to its increase: 

proportional distribution of investments takes place between all regions; 

stimulation of enterprises at the level of the state and at the level of region in relation to acquisition 

and introduction of New Technologies (NT); 

creation of transparent distribution of financing mechanism due to state facilities; 

forming of the permanent department of personnel, generation and distribution of knowledge; 

activation of the use of communication technologies; 

improvement of the infrastructural support; 

providing of transparency of mutual relations with imperious structures; 

forming of legal and economic grounds in relation to the improvement of investment climate; 

stimulation of bringing in of foreign investments at manufacturing enterprises due to the grant 

of custom and tax privileges; 

activity in relation to the use of resource-saving equipment; 
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stimulation of production of knowledge-intensive goods; 

diversification of hopeless production; 

creation of the system of encouragements for a financial sector in relation to financing 

of manufacturing enterprises activity; 

distribution and active use of organizational NT and clear determination of zones of responsibility, 

list of plenary powers; 

provision of external and internal adaptability of governmental bodies due to the improvement 

of organizational structures and adjustment of effective communications; 

realization of branch and inter-branch events in relation to presentation of NT and other intellectual 

products; 

stimulation of innovative activity of enterprises and protection of rights on development; 

creation of transparent distribution of export-import quotas mechanism between suppliers and 

producers; 

development of the system of encouragements in relation to the introduction of technologies 

for minimizations of formation of emissions and wastes, also an increase of utilization volume. 

Conclusions. The analysis of factors of influence on investment and innovative potential 

of Ukraine`s regions testifies to the presence of negative tendencies that require development of suggestions 

from their overcoming. The suggestions that are the basis for providing an increase of investment and 

innovative potential of Ukraine in whole and regions in particular have been worked out. The introduction 

of suggestions at macro-, mezo- and microeconomic levels will assist the strengthening of investment and 

innovative potential. 

Further researches in this direction should be pointed to the formation of a predictive model  

of the development of investment and innovative potential of regions. 
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The purpose of the article is the scientific and methodological substantiation of the specifics of 

innovative management in the socio-economic development of the regions of Ukraine in the 

conditions of current administrative-territorial reform. The article reveals modern approaches of 

innovative management in the development of modern regions. The indices of the physical 

volume of the gross regional product and their changes for the period of 2011-2016 are 

analyzed. The organic combination of traditional and innovative approaches and methods in the 

management system, which provides for a system of organizational and managerial innovations, 

is proposed. The content of the economic category "system of organizational and managerial 

innovations in the region" is researched. The implementation of the model of socio-economic 

development of the region on the innovative basis is proposed. 

Keywords: innovative approaches, management, socio-economic development, region, system 

and complex approach, marketing of territories. 

Постановка проблеми. Необхідність інтенсивного розвитку в межах кількісних змін щодо 
форм і методів управління процесом регіонального розвитку, пов’язаний, окрім іншого, із 
впровадженням нових ідей в системі управління процесами трансформації господарського устрою 
та діяльності в регіонах України та супроводжується пошуком науково обґрунтованих форм і 
методів регулювання їх соціально-економічного розвитку. Такі процеси постають у формі якісного 
перетворення як інтелектуальної складової функції прийняття управлінських рішень, так і самих 
форм, прийомів і методів менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми ефективності методів та інструментів 
управління в соціально-економічному розвитку регіонів розглядаються в низки робот вітчизняних та 
закордонних вчених: I. Ансофф, О. Амоша, О. Ареф’єва, Ю. Барського, І. Герчікова,Б. Гаврілішин, 
З. Герасимчук,Л. Довгань, Е. Забарної, М. Мескон, Я. Монден, В. Немцов, Г. Сініок, І. Тимошенко, 
О. Устинко, Ф. Хміль, Ф. Хедоурі, та ін. Як зазначає Л.Кривенко, модель інноваційного розвитку є 
головним фактором, який виводить країну на передові рубежі наукового та соціально-економічного 
розвитку1

. Інноваційні підходи до розвитку – це спосіб організації економічних відносин, 
заснованих на інноваційних методах і принципах пристосування ресурсних можливостей 
економічної системи до суспільних потреб і цілям з урахуванням рівня економічного розвитку і 
національних особливостей2

. Економічне зростання, досягнуте на основі моделі інноваційного 
розвитку регіону, сприятиме подальшому нарощуванню економічного потенціалу нашої держави і 
темпів економічного розвитку, підвищенню добробуту населення, рівня і якості його життя, 
розвитку соціальної сфери, та стабілізації ситуації в державі як в підсумку. 

Формування цілей статті. Метою статті є науково-методологічне обґрунтування специфіки 
інноваційного менеджменту в соціально-економічному розвитку регіонів України в умовах сучасної 
адміністративно-територіальної реформи.  

                                                      
1
 Кривенко, Л.В., Милашенко, В.М. (2011). Формування інноваційної моделі розвитку України – запорука 

економічного зростання. Вісник Української академії банківської справи, 2 (31). 
2
 Забарна, Е.М., Смородинова, А.С. (2015). Важелі стимулювання та оцінки інноваційного розвитку. Actual 

problems of economics, management and law in modern social and economic environment. Collection of scientific 

articles. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 43-47. 
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Виклад основного матеріалу. Інноваційна спрямованість економічного розвитку набуває 

загального характеру, а проблема регулювання стає ключовою проблемою ефективної економіки. 

Саме від якісного менеджменту соціально-економічного розвитку на регіональному рівні залежить 

ефективність реального сектору території, бізнес-клімат, підвищення показників якості життя 

населення не тільки окремого регіону, а й держави в цілому. Для покращення ситуації важливе 

місце в напрямку формування загальнонаціональної інноваційної системи має належати розробці 
результативної системи інноваційного менеджменту в регіоні, який зумовив превалювання 

організаційно-управлінських інновацій1
.  

Першочергові заходи забезпечення процесу і визначення ключових напрямів регіонального 

розвитку є застосування сучасних підходів та методів організаційно-управлінських інновацій, які 
полягають у формуванні нового рівня мислення, сприяють розробленню нових підходів до 

заохочення учасників інноваційних процесів; сприянні вільному переміщенню молодих учених, 

дослідників для впровадження своїх інновацій; стимулюванні обміну досвідом щодо шляхів 

розвитку й пропаганди інновацій на суспільному та урядовому рівнях. Розвиток сучасного регіону 

потребує інноваційних підходів до його забезпечення, тому спостерігається тенденція розвитку 

менеджменту з перевагою науково-методологічних підходів у розвитку території, які враховують 

особливості території та складні альтернативні способи визначення зв’язків між впровадженням 

інновацій і використанням ресурсів (такі як фактори, що викликають необхідність у тому чи іншому 

виді діяльності, витрати на види діяльності). Вірне розуміння стану інноваційних процесів у регіоні 
в динаміці, а також їхнього місця в цілісній суспільно-економічній системі набуває винятково 

важливого значення. На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень 

розвитку економіки регіону є валовий регіональний продукт (ВРП). При дослідженні інформативної 
бази статистичних даних Державної служби статистики України, індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту (табл.1) свідчить про економічний спад по всіх регіонах країни, і тільки у 

2016р. становив 102,3%. 

Таблиця 1 

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту  

(у цінах попереднього року) за період 2011-2016рр. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 105,2 100,2 100,0 93,4 90,2 102,3 

Вінницька 107,2 103,7 104,8 104,6 97,1 104,9 

Волинська 105,3 104,8 99,3 101,1 95,3 109,0 

Дніпропетровська 103,4 97,5 99,3 95,1 90,3 99,5 

Житомирська 102,7 109,4 101,9 103,6 98,1 104,5 

Закарпатська 104,7 103,0 100,6 102,8 93,5 96,1 

Запорізька 102,9 97,8 99,3 100,4 94,7 98,1 

Івано-Франківська 106,5 103,3 97,7 97,6 92,0 101,2 

Київська 111,7 101,9 93,4 99,4 94,0 101,8 

Кіровоградська 109,2 100,7 109,5 100,6 91,7 108,7 

Львівська 108,7 102,0 98,8 100,9 95,2 99,3 

Миколаївська 102,7 96,1 104,4 98,4 95,3 104,0 

Одеська 102,1 96,8 105,7 98,3 95,8 106,2 

Полтавська 101,8 97,8 94,4 96,0 93,8 100,3 

Рівненська 104,6 103,3 96,9 102,6 93,4 98,5 

Сумська 107,8 101,7 102,7 100,4 96,7 97,1 

Тернопільська 111,3 109,0 96,6 108,0 93,7 97,1 

Харківська 104,5 98,4 98,8 97,9 90,9 103,7 

Херсонська 103,8 100,2 101,1 99,7 98,7 100,3 

Хмельницька 108,0 109,0 96,9 102,3 92,2 101,3 

Черкаська 106,4 100,9 100,7 98,9 95,0 103,6 

Чернівецька 104,0 106,1 101,5 98,3 94,7 100,3 

Чернігівська 107,8 104,0 95,8 100,5 93,4 103,0 

м. Київ 100,7 101,9 106,4 96,1 93,3 103,3 

                                                      
1
 Носирєв, О.О. (2014). Менеджмент регіонального інноваційного розвитку. Стратегія економічного розвитку 

України, 34, 102-107. 
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Для сучасної регіональної політики як на державному, так і на регіональному рівні переважно 

характерними є традиційні підходи до управління розвитком на інноваційній основі. Проте, їх 

використання у складних умовах не може забезпечити достатній рівень ефективності управління, 

що дозволив би стабілізувати і покращити показники соціально-економічного розвитку регіону1
. 

Спираючись на фахову літературу систематизуємо теоретико-методологічні підходи інноваційного 

менеджменту в розвитку регіонів (табл. 2). 

Системний підхід розглядає об’єкт управління як складний комплекс взаємопов’язаних і 
взаємодіючих змінних. Сутність системного підходу в проходженні найбільш загальних форм 

організації і управління полягає у вивченні системи як цілого, взаємодії між її частинами, 

дослідження процесів, які пов’язують частини системи з її цілями. Системний підхід – це сукупність 

методів, використовуваних при вивченні об’єктів інноваційної діяльності у вигляді системи; це 

методи дослідження об’єктів як систем. Система містить дві складові: 
– зовнішнє оточення – представлене входом у систему, виходом із системи, зв’язком 

із зовнішнім середовищем, зворотним зв’язком; 

– внутрішня структура – це система зв’язаних між собою елементів, які забезпечують процес 

впливу суб’єкта управління на об’єкт, переробку входу у вихід для одержання запрограмованих 

цілей системи2
. 

Проектний підхід застосовується для будь-якої економічної системи при створенні 
інноваційних проектів. Принципом проектного підходу є концепція не функцій або процесів, а 

проекту в цілому, який передбачає створення нового, як правило, одиничного, що не повторюваного 

продукту, таких як, розробка нового виробу, створення і впровадження нової технології, 
будівництво об’єкта та ін. Господарська діяльність в цьому випадку розглядається як сукупність 

виконуваних проектів, кожен з яких має фіксований початок і закінчення. 

Структурний підхід заснований на використанні різних типів організаційної структури, як 

правило, ієрархічної. У цьому випадку організація і управління господарською діяльністю 

здійснюються за структурними елементами (бюро, відділи, департаменти та ін.), а їх взаємодія – 

через посадових осіб (керівників відділів, департаментів, тощо) і структурні підрозділи вищого 

рівня. 

При комплексному підході поєднують комплексність і системність та враховуються 

найважливіші взаємопов’язані і взаємозалежні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища – 

технологічні, економічні, екологічні, організаційні, демографічні, соціальні, психологічні, політичні 
та ін. аспекти менеджменту. Якщо упустити один з обов’язкових аспектів менеджменту, то 

проблему не буде повністю вирішено. Наприклад, при проектуванні нових знарядь праці 
показникам екологічності й ергономічності часто не приділяється належної уваги, це приводить 

до того, що вони відразу стають неконкурентоспроможними. Помилкою при формуванні нових або 

реорганізації старих структур є неприйняття в увагу соціальних і психологічних аспектів. 

Сутність функціонального підходу полягає в тому, що потреба розглядається як сукупність 

функцій, які необхідно виконувати для її задоволення. Після визначення таких функцій 

створюються кілька альтернативних об’єктів. Для виконання визначених функцій вибирається той 

з об’єктів, що вимагає мінімум сукупних витрат за життєвий цикл об’єкта на одиницю його 

корисного ефекту. Ланцюжок розвитку об’єкта: потреби-функції-показники майбутнього об’єкта-

зміна структури системи. За таких умов до керування застосовується в основному предметний 

підхід, при якому вдосконалюється існуючий об’єкт. 

Метою поведінкового підходу є надання допомоги працівникові в усвідомленні власних 

можливостей, творчих здатностей на основі застосування концепцій поведінкових наук щодо 

побудови й системи управління. Правильне застосування поведінкових наук завжди сприятиме 

підвищенню ефективності як окремого працівника, так і економічної системи в цілому. Щоб 

ефективно рухатися назустріч мети, керівник повинен координувати роботу й змушувати або 

стимулювати людей виконувати її3
.  

 

                                                      
1
 Чухно, І.А. (2015). Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком. Напрями реформування 

системи місцевого самоврядування в Україні. Теорія та практика державного управління, вип. 1 (48), 165-170. 
2
 Холод, Б.І., Зборовська, О.М. (2010). Системний підхід – основа сучасного управління діяльністю 

промислових підприємств. Академічний огляд, 1(32), 48-54. 
3
 Робінс, С., Де Ченцо, Девід А. (2002). Основи менеджменту. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи». 
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Таблиця 2 

Теоретико-методологічні підходи інноваційного менеджменту  

в розвитку сучасних регіонів 

Підходи Характеристика Критерії ефективності 

Системний 

підхід 

Методологія дослідження об’єктів як систем. 

Сукупність методів, використовуваних при 

вивченні об’єктів інноваційної діяльності 
у вигляді системи. 

Дозволяє зосередити увагу не на 

одному елементі, а на їх сукупності 
та означає аналіз не окремо, а 

в системі, тобто певному зв’язку 

елементів цієї системи. 

Проектний 

підхід 

Сукупність прийомів, операцій оволодіння 

певною областю практичного або теоретичного 

знання, спосіб організації пізнання. Він 

передбачає концентрацію наявних та залученню 

зовнішніх ресурсів для досягнення конкретних, 

актуальних, вимірюваних, чітко визначених  

у часі цілей та досягнення їх через детальне 

опрацювання проблеми (технологію), яка повинна 

завершитися реальним практичним результатом. 

Передбачає чіткий розподіл 

керівництвом цілей, завдань, функцій 

та обов’язків щодо реалізації проекту; 

дозволяє мінімізувати ризики за 

рахунок ретельної підготовки 

проекту та плану-графіка 

впровадження; надає можливість 

здійснення інтегральної оцінки 

соціально-економічної корисності 
проекту. 

Структурний 

підхід 

Припускає використання поділу праці, охоплення 

контролем, децентралізації і департаменталізації, 
застосовується для забезпечення основних 

елементів діяльності і взаємозв’язків між ними. 

Дозволяє забезпечити координацію 

елементів діяльності та взаємодії між 

ними. 

Маркетингови
й підхід 

Передбачає орієнтацію діяльності суб’єкта та його 

керуючих підсистем при вирішенні будь-яких 

завдань на задоволення потреб споживача. 

Пріоритет вимог ринку перед усіма 

іншими міркуваннями, включаючи 

виробничі і фінансові. 

Комплексний 

підхід 

 

Враховуються технічні, екологічні, економічні, 
організаційні, соціальні, психологічні, при 

необхідності й інші (наприклад, політичні, 
демографічні) аспекти менеджменту і їхнього 

взаємозв’язку. 

Враховує вхідні в структуру 

досліджуваної системи 

взаємопов’язані фактори, які 
впливають на проблему, що 

вирішують взаємозв’язок, 

комплексність і системність. 

Функціональн
ий підхід 

 

Потреба розглядається як сукупність функцій, 

які потрібно виконати для задоволення потреби. 

Об’єктом аналізу є комплекс функцій, які воно 

виконує суб’єкт господарювання. 

дозволяє побудувати безліч інших 

алгоритмів; визначити єдині і 
обов’язкові принципи побудови 

технічних систем в межах теорії 
функціональної організації. 

Поведінковий 

підхід 

 

Метою є надання допомоги працівникові в 

усвідомленні своїх власних можливостей, творчих 

здатностей на основі застосування концепцій 

поведінкових наук в системі управління. 

Дозволяє підвищити ефективність 

за рахунок підвищення ефективності 
залучення людських ресурсів. 

Процесний 

підхід 

Одночасне проектування організаційної 
структури (функціональних областей) та порядку 

взаємодій в рамках цієї структури (процесів). 

Орієнтація на бізнес-процеси, 

кінцевими цілями виконання яких є 

створення продуктів або послуг, що 

представляють цінність для зовнішніх 

або внутрішніх споживачів. 

Оптимізаційн
ий підхід 

 

Полягає в досягненні максимально можливих 

кінцевих результатів при раціональних витратах 

часу на менеджмент. 

Враховує принципи системності, 
конкретності і заходи; інженерні 
розрахунки, методи оптимізації, 
математичних і статистичних оцінок 

та аналізу, експертних оцінок. 

Ситуаційний 

підхід 

Ситуаційний підхід концентрується на 

придатності різних методів управління 

визначається конкретною ситуацією; вивчає 

ситуаційні відмінності між суб’єктами й 

усередині самих суб’єктів. 

Можливість охоплення різних 

методів управління, які повинні 
застосовуватися в залежності від 

конкретної ситуації (взаємодії 
із зовнішнім середовищем) 
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Процесний підхід розглядає функції менеджменту як взаємозалежні. Процес управління є 

ланцюгом безперервних взаємозалежних дій по стратегічному маркетингу, плануванню, організації 
бізнес-процесів, обліку й контролю, мотивації, регулюванню, тощо. 

Сутність оптимізаційного підходу полягає в переході від якісних оцінок до кількісних 

за допомогою інженерних розрахунків, методів оптимізації; математичних і статистичних методів, 

експертних оцінок, системи балів й ін. У менеджменті важливо застосовувати найбільш точні 
методи аналізу, прогнозування й оптимізації управлінських рішень. Оптимізаційний підхід 

реалізується також шляхом установлення залежностей між техніко-організаційними й економічними 

показниками, вивчення механізмів чинності закону масштабу й закону економії часу, закону 

взаємозв’язків витрат у сферах виробництва й споживання, залежностей між показниками якості 
товару й витратами в сфері його виробництва й ін.

1
. 

Ситуаційний підхід концентрується на тому, що застосування тих чи інших методів 

управління визначається конкретною ситуацією. Оскільки існує безліч наявних факторів та 

особливостей як в середині господарської системи, так і у зовнішньому середовищі, не існує 

єдиного кращого способу управляти об’єктом. Найефективнішим підходом та методом управління 

у конкретній ситуації є той, що найбільше відповідає даній ситуації, максимально адаптований 

до неї. Застосування ситуаційного підходу засновано на альтернативності досягнення однієї й тієї ж 

мети під час прийняття або реалізації управлінського рішення (планів і т.д.), врахування 

непередбачених обставин2
.  

Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію керуючої підсистеми системи менеджменту при 

рішенні будь-яких завдань на споживача. Використання теорії маркетингу в сучасному 

територіальному управлінні дозволяє вважати ключовим показником успіху максимальне 

задоволення потреб мешканців території, створення більш привабливих, ніж на інших територіях, 

умов проживання і розвитку діяльності комерційного та некомерційного характеру. Варто 

відмітити, що інноваційна складова в системі розвитку регіонів дозволяє охоплювати потреби 

цільових споживачів, орієнтуючись на територіальний маркетинг, метою якого є посилення ефекту 

від реалізації своїх та залучених ресурсів території. 
Вивчаючи методологічні підходи і комплексне застосування їх у наукових дослідженнях, 

вважаємо, що організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності території охоплює 

декілька підходів щодо вирішення завдань ефективного розвитку території, що дозволяє 

об’єднувати елементи всіх типів управління та визначити зміст інноваційності і його складових. 

Процес пошуку і впровадження інновацій щодо регіонального розвитку з роками стає лише 

інтенсивніше і складніше та вимагає використання такого підходу і методу, що передбачає чіткий 

розподіл цілей, завдань, функцій та обов’язків щодо реалізації проекту за рахунок сукупності 
прийомів, операцій оволодіння певною областю знань, способу організації пізнання. 

Органічне поєднання традиційних та інноваційних підходів та методів в системі управління, 

максимальне врахування поточного стану, потенціалу та інтересів розвитку конкретних регіонів, 

дозволить сформувати обґрунтовану і дієву систему управління регіональним розвитком, що здатна 

подолати існуючі проблеми та перешкоди в управлінні регіональним розвитком та вирішити наявні 
проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Можливість поєднання декількох підходів 

передбачає система організаційно-управлінських інновацій, яка викликає необхідність пошуку 

ефективного використання безперервних й добре відрегульованих сучасних підходів та методів 

управління та уможливлює реалізацію потреб громади у розвитку території. Отже, саме від рівня та 

якості забезпечення системи організаційно-управлінських інновацій у розвитку території залежить 

ефективне функціонування інституту місцевого самоврядування, якого можливо досягти за умов 

раціонально побудованого механізму управління та сприяння впровадженню інновацій. 

У свою чергу, під «системою організаційно-управлінських інновацій» в регіоні ми 

розуміємо організаційне складне ціле, що складається з сукупності елементів та зв’язків, що 

характеризують взаємодію та вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, їх вплив на соціально-

економічний розвиток регіону або сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють певну 

цілісність та враховують зовнішній та внутрішній вплив щодо розвитку регіону у взаємодії з яким 

виявляються її властивості. 
                                                      
1
 Жигалов, І.Т. (1994). Основи менеджменту і управлінської діяльності: підручник. Київ: Вища школа. 

2
 Федулова, Л.І., Фролова, Г.І. (2007). Ситуаційний менеджмент: науково-методологічний аспект. Київ: 

Науковий світ. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 28 

В процесі вирішення питань соціально-економічного розвитку територій, важливе місце має 

належати розробці моделі соціально-економічного розвитку регіону на інноваційній основі (рис. 1). 

На нашу думку, управління усуненням перешкод якісному розвитку можна ототожнювати 

з відповідним менеджментом і визначити як систему управління суб’єктом господарювання, що має 

комплексний системний характер. Вона спрямована на запобігання чи усунення несприятливих для 

розвитку явищ, подій і ситуацій завдяки використання усього потенціалу сучасного менеджменту, 

розроблення і реалізації спеціальної програми, яка має стратегічний характер, що дає змогу 

уникнути можливого тимчасового скрутного становища, зберегти і примножити ринкові позиції 
за допомогою розроблення інноваційних продуктів та інноваційного розвитку економічного 

суб’єкта загалом1
. 

Застосування інноваційних підходів до регіонального розвитку має бути зорієнтовано 

на посилення внутрішньої мотивації на регіональному (місцевому) рівні до соціально-економічного 

зростання; створення на регіональному рівні ефективних господарських структур, орієнтованих 

на інтенсифікацію використання наявного на місцях ресурсного потенціалу; формування 

на регіональному (та міжрегіональному) рівні конкурентних виробничих систем інноваційного типу; 

першочергове задоволення внутрішніх потреб територій за рахунок власних і залучених ресурсів2
. 

 
 

Рис. 1. Модель соціально-економічного розвитку регіону  

на інноваційній основі 
 

                                                      
1
 Юринець, З.В. (2013). Управління усуненням перешкод інноваціям на підприємстві. Вісник соціально-

економічних досліджень: Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий центр Одеського національного 

економічного університету, вип. 2 (49), ч. 2, 127-131. 
2
 Біла, С.О., Жаліло, Я.А., Шевченко, О.В., Жук, В.І. та ін. (2011). Інноваційні підходи до регіонального 

розвитку в Україні: аналіт. доп. Київ: НІСД. 
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Говорячи про ефективний розвиток територій на основі системного підходу, необхідно 
враховувати не лише соціально-економічні складові, а й розглядати регіон як систему, вплив 
на одну із складових якої викличе зміни в інших складових, а негативні показники в якійсь із сфер 
призведуть до загального погіршення стану розвитку регіону. Таким чином, забезпечення 
позитивної динаміки регіонального розвитку є можливим лише при формуванні і реалізації такої 
політики державного управління регіональним розвитком, що розглядатиме регіон як систему і буде 
спрямована на забезпечення поступального покращення всіх сфер його діяльності. 

Поряд з системним підходом має враховуватися і комплексний, щодо ефективного розвитку 
територій та соціально-економічного розвитку в цілому. Тобто застосування інноваційного 
менеджменту в регіонах має розглядатися як єдине ціле, в межах якого комплексно досліджуються 
всі елементи організаційно-управлінського забезпечення на кінцевий результат його 
функціонування в перспективі.  

Здійснення та результати інноваційного розвитку в країні та кожного суб’єкта 
господарювання залежать від численних факторів, таких як ступеня накопиченого наукового та 
науково-технічного потенціалу, науково-дослідних розробок та їх впровадження у виробництво, 
безумовно від формування та використання інноваційних комплексів та стратегій, які багато в чому 
визначають конкурентоспроможність інноваційно-активних підприємств на певних територіях, від 
накопичених людських, фінансових та природних ресурсів та інших показників. 

Висновки. Таким чином, для вирішення проблем регіонального розвитку в сучасних 
динамічних умовах необхідним уважається застосування інноваційних підходів в управлінні ними. 
Обґрунтоване і виважене застосування інноваційних підходів в управлінні регіональним розвитком 
на засадах системності та комплексності є необхідною умовою та запорукою стабілізації соціально-
економічного стану регіонів в поточному періоді та забезпечення умов для їх подальшого розвитку. 
Перспективи подальших розвідок з цієї проблематики полягають у визначенні особливостей 
застосування окремих інноваційних підходів в управлінні регіональним розвитком з точки зору 
конкретних умов та забезпечення комплексного розвитку регіонів України. 

References: 

1. Bila, S.O., Zhalilo, Ia.A., Shevchenko, O.V., Zhuk, V.I. ta in. (2011). Innovatsiini pidkhody do rehionalnoho 
rozvytku v Ukraini: analit. dop. [The innovative approaches to the regional development in Ukraine: analitycal 
report]. Kyiv: NISD. [in Ukrainian]. 

2. Zhyhalov, I.T. (1994). Osnovy menedzhmentu i upravlinskoi diialnosti: pidruchnyk [The fundementals 
of management and management activity]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian]. 

3. Zabarna, E.M., Smorodynova, A.S. (2015). Vazheli stymuliuvannia ta otsinky innovatsiinoho rozvytku 
[The incentive levers and assessments of innovative development]. Actual problems of economics, management 
and law in modern social and economic environment. Collection of scientific articles. Pegasus Publishing, Lisbon, 
Portugal, 43-47. [in Ukrainian]. 

4. Kryvenko, L.V., Mylashenko, V.M. (2011). Formuvannia innovatsiinoi modeli rozvytku Ukrainy – zaporuka 

ekonomichnoho zrostannia [Formation of an innovative model of Ukraine’s development is a guarantee 
of economic growth]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy [The Bulletin of the Ukrainian Academy 
of Banking], no. 2 (31). [in Ukrainian]. 

5. Nosyriev, O.O. (2014). Menedzhment rehionalnoho innovatsiinoho rozvytku [Management of regional innovative 

development]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [The Strategy of economic development of Ukraine], 
no. 34, 102-107. [in Ukrainian]. 

6. Robins, S., De Chentso, Devid A. (2002). Osnovy menedzhmentu [The fundementals of management ]. Kyiv: Vyd-

vo Solomii Pavlychko «Osnovy». [in Ukrainian]. 
7. Fedulova, L.I., Frolova, H.I. (2007). Sytuatsiinyi menedzhment: naukovo-metodolohichnyi aspekt [Situational 

management: scientific and methodological aspect]. Kyiv: Naukovyi svit. [in Ukrainian]. 

8. Kholod, B.I., Zborovska, O.M. (2010). Systemnyi pidkhid – osnova suchasnoho upravlinnia diialnistiu 
promyslovykh pidpryiemstv [The system approach is the basis of modern management of the activity of industrial 

enterprises]. Akademichnyi ohliad [The academic review], no. 1(32), 48-54. [in Ukrainian]. 
9. Chukhno, I.A. (2015). Innovatsiini pidkhody v upravlinni rehionalnym rozvytkom. Napriamy reformuvannia 

systemy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [The inovative approaches to regional development management. 
The directions of reforming of the system of local self-government in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho 

upravlinnia [The theory and practice of state government], vol. 1 (48), 165-170. [in Ukrainian]. 

10. Iurynets, Z.V. (2013). Upravlinnia usunenniam pereshkod innovatsiiam na pidpryiemstvi [Management of the 
removing of obstacles to the innovation at the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: Zbirnyk 

naukovykh prats [The Bulletin of social and economic research: the collection of scientific articles]. Odesa: 
Vydavnychyi tsentr Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2 (49), p. 2, 127-131. [in Ukrainian]. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 30 

Олена Зварич 
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 

Україна 

ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Olena Zvarych 
King Daniel of Galicia Ivano-Frankivsk University of Law, Ukraine 

EVALUATION OF PRODUCTION FACTORS  

OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION  

In this article we analyze and estimate the production factors of the economic development 

of the regions of Ukraine in the context of studying the structure of employment based 

on the use of indicators such as coefficients of excess workers and localization, concentration 

and diversification coefficients, branch multiplier and intensity ratio of basic functions. We give 

the modified calculations of the branch multiplier and the ratio intensity of the implementation 

of basic functions through the division of these indicators into a functional feature of economic 

activity: production and infrastructure, management, research and development. In this case, 

the theoretical apparatus was used to study the economics of regions based on knowledge, and 

the scope of regional analysis covers: the research potential of the region, which serves 

the creation of knowledge and its specialization, the qualification of human capital, 

the principles of cooperation between science and industry, the conditions for the circulation 

of knowledge, skills use the knowledge created in the economy (absorption of knowledge), 

institutional environment, as well as concrete projects implemented in the regions. 

Keywords: economic development, region, production factors, assessment and analysis. 

Постановка проблеми. Дослідження економічного розвитку регіонів на даний час все ще 
не носять уніфікованого характеру. І причина тут не в відмінностях регіонів, а в тому, що наявні 
розробки пропонують різні сукупності показників чи моделей економічного розвитку, які залежать 
перш за все від мети досліджень та доступності даних. 

Рівень розвитку регіонів оцінюють за багатьма видами показників, які умовно можна поділити 
на економічні, соціальні, екологічні, політичні тощо. Рівні регіонального розвитку визначають 

шляхом порівняння регіональних показників (індикаторів розвитку) із середніми по країні або 
з аналогічними показниками інших регіонів (інколи з показниками інших країн). 

Головними економічними показниками є валовий внутрішній продукт (ВВП) або валовий 
суспільний продукт (ВСП), валовий національний продукт (ВНП) і валова додана вартість (ВДВ) 

або національний дохід (НД) на одну особу. Рівень економічного розвитку і особливості 
формування господарського комплексу характеризуються також показниками галузевої структури 

(співвідношення промисловості, сільського господарства, інфраструктури, управління, досліджень і 
розвитку R&D), фінансово-інвестиційними (загальні й галузеві обсяги інвестицій, у т. ч. на одну 

особу), розвитку НТП (частка прогресивних галузей, рівень розвитку науково-освітнього сектору, 
обсяги впровадження інновацій) та ін. Значну роль відіграють показники «ввезення – вивезення» 

(у т. ч. експорту-імпорту) продукції, оскільки вони характеризують спеціалізацію регіону, рівень 

самозабезпечення окремими видами продукції, особливості територіальної організації господарства, 
міжнародні інтеграційні процеси. Важливими є також показники темпів зростання виробництва, 

інституційних зрушень (змін форм власності, реструктуризації та ін.). 
Галузеву структуру в регіоні можна аналізувати з погляду ступеня стабільності, рівня 

спеціалізації (диверсифікації), повторюваності виробничого процесу, повноти виробничо-
технологічного циклу, рівня пов’язаності регіонального комплексу. При структурному аналізі 
необхідно з’ясувати базові галузі (галузі спеціалізації) та оцінити інтенсивність виконання базових 
функцій, а також співвідношення між галузями спеціалізації, допоміжними (комплектуючими) 

та обслуговуючими. 
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Для оцінки стадії економічного розвитку регіону важливо визначити наявність у ньому 

первинних, вторинних, третинних і четвертинних видів діяльності. Для цього провадять 

ідентифікацію, тобто визначають, які конкретно стадії виробничого процесу концентруються 

в регіоні: управління, дослідження чи виробництво. 

Очевидно, що моделі економічної бази не позбавлені недоліків. Найчастіше їх критикують за: 

− те, що вони є спрощеною адаптацією національних моделей; 

− статистичні дані наявні в межах адміністративно-територіальних одиниць (областей), тому 

моделі не можуть презентувати економічні регіони; 

− вони ігнорують обмеження на місткість; 

− приймають, зроблені на вході, припущення щодо еластичності попиту й пропозиції для 

прогнозу; 

− дещо обмежено розглядають взаємозв`язки з іншими частинами світу, не показуючи, 

в повному обсязі, взаємозалежність між регіонами; 

− коефіцієнти змінюються з розміром регіону (якщо регіон росте, то це різнобічний розвиток, 

він імпортує менше і збільшує місцеве споживання й відповідні коефіцієнти). Також, великі регіони 

мають тенденцію впливати на сусідів більше й отримувати більші результати від зворотного зв’язку; 

− коефіцієнт зайнятості часто використовується, щоб проаналізувати зміни доходу 

(це припускає, що зайнятість і доход на душу населення тісно корельовані); 
− припускають, що експорт – єдиний чинник економічного зростання; 

Втім, хоча дана теорія критикувалася протягом десятиліть, модель економічної бази вижила, 

як достатньо компактний апарат дослідження виробничих чинників економічного розвитку регіону. 

Основною перевагою даного методу є наявність статистичних даних як на міжнаціональному, так і 
на міжрегіональному (всередині країни) рівнях. 

В даному дослідженні вище вказані недоліки усунені наступним чином: метою дослідження 

за допомогою теорії економічної бази є виключно економічний розвиток регіону. Для усунення 

обмеження на місткість та розмірності регіону всі дані перераховано на кількість населення 

в регіоні. В якості чинників виробництва розглядається не експорт, а галузева структура як 

співвідношення виробництва, інфраструктури, управління, досліджень і розвитку R&D. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам розвитку регіонів присвячено наукові праці таких 

вчених як: І.С. Благун, Л.І. Дмитришин1
, М.І. Долішній2

, Т.С. Максимова3
, В.П. Решетило, 

Г.В. Стадник, І.А. Островський4
, І.З. Сторонянська5

, Б.Г. Шелегеда, Л.М. Кузьменко, 

Л.В. Кравцова6
, М.О. Кизим, О.А. Гейман7

 та ін.  

В сучасних дослідженнях економісти займаються розробкою механізмів аналізу і 
прогнозування сталого розвитку регіону, пробують оптимізувати регіональну політику, 

застосовуючи відомі економічні концепції, адаптовані до нових соціально-економічних умов, 

формують оптимальні стратегії регіонального розвитку, здатні забезпечити рівновагу та 

збалансованість рівноцінних за своєю значимістю взаємозв’язаних соціальної, економічної та 

екологічної сфер.  

Однак, варто відзначити необхідність розробки науково-методологічних засад і практичних 

рекомендацій щодо економічного розвитку регіону на основі адекватного аналізу і оцінки 

виробничих чинників, адже безперечно рівень розвитку регіону в значній мірі залежить від його 

економічної активності та є результатом того, які чинники, що формують цю активність, 

знаходяться на його території. 

                                                      
1
 Благун, І.С., Дмитришин, Л.І., Романків, І.М. (2012). Аналіз підходів до формування концепцій регіонального 

розвитку. Вісник Прикарпатського університету, Серія Економіка, 9, 130-134. 
2
 Долішній, М.І. (2006). Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. Київ: Наукова думка. 

3
 Максимова, Т.С. (2003). Регіональний розвиток (аналіз і прогнозування). Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 

4
 Решетило, В.П., Стадник, Г.В., Островський, І.А. (2013). Інституційні фактори стійкого розвитку 

регіональних соціально-економічних систем. Харків: ХНАМГ. 
5
 Сторонянська, І.З. (2009). Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи 

розвитку. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. 
6
 Шелегеда, Б.Г., Кузьменко, Л.М., Кравцова, Л.В. (2011). Стратегічний розвиток соціально-економічної 

інфраструктури регіону. Донецьк: ІЕП НАН України. 
7
 Кизим, М.О., Гейман, О.А. (2009). Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: 

напрямки, особливості, механізм. Регіональна економіка, 4(54), 16-23. 
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Цілі статті. Метою статті є аналіз і оцінка виробничих чинників економічного розвитку 

регіонів України у контексті дослідження структури зайнятості на основі використання таких 

показників теорії економічної бази, як коефіцієнти надлишку працівників і локалізації, коефіцієнти 

концентрації і диверсифікації, галузевого мультиплікатора і коефіцієнт інтенсивності виконання 

базових функцій. При цьому акцентується увага на ролі знань як чинника регіонального розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Практично всі коефіцієнти теорії економічної 
бази можуть вимірюватися як за показниками обсягів виробництва (результат виробничої функції, 
який часто презентує економічне зростання, а навіть і економічний розвиток), вартості основного 

капіталу (фактор капіталу у виробничій функції), так і за показниками зайнятості (фактор праці 
у виробничій функції). Однак прийнято вважати, що найбільш індикативним стосовно даного 

аналізу є показник зайнятості. 
Отже, основні коефіцієнти економічної бази можна розділити в наступні три групи: 

1) Коефіцієнт надлишку працівників і коефіцієнт локалізації (Джаман М.О.
1
). Обидва є так 

званими непрямими методами. Це означає, що за їх допомогою визначається економічна база даного 

регіону, спираючись на дані для цілої групи регіонів, при цьому найчастіше використовується число 

працюючих в регіоні за галузями економіки. Метою в даному випадку є не докладний аналіз 

в масштабі одного регіону, а лише надання інформації для порівняльного аналізу багатьох регіонів. 

Коефіцієнт надлишку працівників, застосований вперше американським економістом Хойтом, 

уможливлює визначення кількості працівників екзогенного сектора. Його математична формула 

опирається на гіпотезі, що величина експортного сектору в даній галузі визначається як різниця між 

загальною кількістю працюючих в цій галузі в регіоні і добутком загальної кількості працюючих 

в регіоні і частки працюючих в даній галузі в країні в загальній кількості працюючих в країні: 
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RZ  – кількість працюючих в екзогенному секторі (економічна база), i

RZ  – кількість 

працюючих в і-тій галузі і в регіоні, RZ  – кількість працюючих всього в регіоні, i
KZ  – кількість 

працюючих в і-тій галузі і в країні, KZ  – кількість працюючих всього в країні.  

Натомість коефіцієнт локалізації (показник Флоренса) дає порівняння двох структур 

у відносному (відсотковому) вигляді, з яких одна відноситься до ознак даного об’єкту (тут регіони), 

а друга до цілої групи досліджуваних об’єктів (тут всі регіони країни). Коефіцієнт локалізації 
визначається за формулою: 
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Якщо даний показник має значення, нижче за 1, то це означає, що в даному регіоні існує 

відносний дефіцит в сфері даної галузі діяльності, а величина відхилення in minus показує рівень 

цього дефіциту. Значення, більші за 1, вказують, у свою чергу, на спеціалізацію регіону в даній 

галузі діяльності, тому що її участь в регіональній економіці більша, ніж у середньому у всіх 

досліджуваних регіонах. Припускається (Lichty, R., Knudsen K.
2
), що такі галузі діяльності, які 

характеризуються часткою більше 1, утворюють експортну базу, при цьому деякі автори вважають, 

що тоді значення коефіцієнта локалізації має бути щонайменше 1,25; 1,5, а навіть 3. Підставою для 

обчислення згаданих показників є дані про кількість працюючих в даному регіоні згідно фактичної 
кількості робочих місць.  

2) Показники концентрації і диверсифікації. Показник рівня диверсифікації характеризує 

наявність і відносну рівномірність розвитку в регіоні окремих галузей економічної діяльності. 

                                                      
1
 Джаман, М.О. (2014). Теорія економіки регіонів. Київ: Центр учбової літератури. 

2
 Lichty, R., Knudsen, K. (1999). Measuring regional economic base. Economic Development Review, 16, 47–52.  
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Галузеву диверсифікацію слід розглядати як величину, обернену галузевій концентрації регіону. 

Показники галузевої концентрації і галузевої диверсифікації розраховуються аналогічно показникам 

географічної концентрації і диверсифікації. Для їх розрахунку зіставляється частка зайнятих 

в окремих галузях у регіоні і країні (метарегіоні) в цілому. Коефіцієнт галузевої концентрації 
розраховується за такою формулою: 
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Коефіцієнт концентрації змінює своє значення від 0 до 1. Чим менше значення коефіцієнта 

концентрації, тим рівномірніше розвинуті в регіоні різні галузі економічної діяльності. І, навпаки, 

чим ближчий він до 1, тим більш притаманна регіону галузева моноструктура. 

Коефіцієнт галузевої диверсифікації є показником, оберненим до коефіцієнта концентрації: 

C
D K

K
1= . 

Моноструктура характерна або для недорозвинутих регіонів і суспільств, або для регіонів, які 
сформувались не на основі розселення, а в результаті наближення структури розселення 

до структури розміщення виробництва (наприклад, регіон Донбасу, Криворізький регіон). За рівнем 

економічного розвитку моноструктурні регіони можуть перебувати на різних стадіях соціально-

економічного розвитку. 

За значенням коефіцієнта диверсифікації розрізняють: 

− диверсифіковану галузеву структуру регіону, 

− слабодиверсифіковану, 

− моноструктуру. 

3) Регіональний мультиплікатор і коефіцієнт інтенсивності виконання базових функцій. 

Не менш важливим є визначення галузей спеціалізації регіону, галузей, які виконують допоміжну 

функцію, і галузей, які обслуговують виробництво і населення. Співвідношення між кількістю 

зайнятих у згаданих групах галузей дають кількісне значення регіонального мультиплікатора: 

∑
=

=
n

i

spec
R

R
R

Z

Z
M

1

, 

де spec
RZ  – кількість зайнятих у галузі спеціалізації. 

Інтенсивність виконання базових функцій, або, інакше кажучи, інтенсивність розвитку галузей 

спеціалізації, є величина, обернена регіональному мультиплікатору: 

R
І M

K
1= . 

За показником інтенсивності виконання базових функцій розрізняють регіони: 

− з гіпертрофією галузей спеціалізації (або високою інтенсивністю виконання базових функцій), 

− зі збалансованістю галузей спеціалізації (комплектуючого та обслуговуючого комплексів), 

− з гіпертрофією обслуговуючого комплексу (низькою інтенсивністю виконання базових 

функцій), 

− регіони, де базові функції не з’ясовані. 
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Наявність і розвиток у регіоні різних видів діяльності (первинні, вторинні, третинні і 
четвертинні види виробництв) є також важливою характеристикою економічного розвитку регіону. 

Співвідношення наявних галузей кожної з груп діяльності має значення для визначення перспектив 

подальшого розвитку регіону та його потенціалу. В цьому напрямі важливим стає аналіз структури 

економічних функцій. 

У територіальній організації виробництва і розподілі праці в останні десятиріччя дедалі 
помітнішою стає спеціалізація не на окремих галузях виробництва, а на певних рівнях (функціях) 

економічної діяльності. Відбувається розшарування рівнів економічної діяльності і поглиблення 

просторового розриву технологічного процесу. Наприклад, великі мегаполіси, де сконцентрована 

висококваліфікована робоча сила і розвинута інфраструктура ділових послуг, характеризуються 

концентрацією функцій управління і науково-дослідними видами діяльності. У той же час 

виробництво в сировинному секторі переміщується на периферію регіону або взагалі у слаборозвинуті 
регіони. Як правило, функції управління зосереджені в центральних великих містах, а виробництво – 

у регіонах з дешевою робочою силою. Таким чином, можна виокремити такі рівні (функції) 
економічної діяльності: управління, дослідження і розвиток, виробництво та інфраструктура. 

При аналізі регіонального циклу визначається ступінь зв’язку регіональних економічних 

циклів з галузевою структурою. Такий зв’язок є величиною змінною. Ті елементи циклу, які 
неможливо віднести до відмінностей у галузевій структурі, можна приписати міжрегіональним 

розбіжностям у середині галузі, які, в свою чергу, пояснюються відмінностями в інших 

особливостях регіонів. 

Загальною рисою досліджень такого типу є зіставлення часу початку, довготривалості та 

амплітуди циклів у кожному досліджуваному секторі економіки (роздрібна торгівля, зайнятість, 

банківські операції тощо) і порівняння результатів з аналогічними даними інших регіонів. Так, 

найчутливішими до циклічних коливань є галузі, які виробляють товари тривалого користування, 

тому регіони з високою концентрацією таких галузей першими реагують на зміну в стимулах. 

Згідно з цим положенням, виробництво товарів довгострокового користування має більшу 

чутливість і до циклу. Приплив нового населення в регіон зумовлює розширення обслуговуючих 

галузей, особливо будівельної промисловості. Потім отримані імпульси розвитку передадуться далі. 
Відносна розбіжність у режимі циклічних коливань пояснюється наступним: у фазі спаду 

виробництва великі інвестиції не здійснюються, отже, економіка регіону, що швидко розвивається, 

відчуває в них гостру нестачу. Однак у період пожвавлення відносно більша експансія 

спостерігається на територіях, для яких характерні високі темпи розвитку. Прибутковість від 

інвестицій різниться в різних регіонах, що приводить до різних темпів виходу з кризового стану. 

Об’єктом дослідження стали області України в 2008-2016 роках. Згідно з Класифікацією видів 

економічної діяльності (КВЕД) аналіз структури економіки країни та її регіонів можна проводити 

за видами економічної діяльності, що відповідають міжнародним стандартам. КВЕД побудована 

за ієрархічною структурою, має п’ять рівнів класифікацій, для кодування яких використовують 

літерно-цифровий код. На першому рівні однорідні за видами економічної діяльності галузі 
економіки об’єднуються в 17 секцій, які означені великими літерами латинської абетки від А до Q. 

На основі класифікації першого рівня відокремлюються галузі, що виробляють товари (А...F), 

і галузі, що надають послуги (G...Q). Добувні види економічної діяльності означені літерами А, В, С, 

обробні – літерами D, Е, промисловість представляють секції С, D, Е. Будівництво (F) відносять як 

до обробної сфери діяльності, так і до сфери діяльності, що надає послуги, в залежності від того, яку 

послугу чи товар воно виробляє. В 2013 році здійснено новий поділ видів економічної діяльності. 
Цей факт став підставою для здійснення порівняльного аналізу у 2008-2012 та 2013-2016 роках. Для 

аналізу використано статистичну інформацію Державної служби статистики України. 

Отже, динаміку зайнятості представлено для обраних видів економічної діяльності. Для шести 

галузей у 2008-2016 роках отримано лінійний тренд зайнятості населення – коефіцієнт детермінації 
для них перевищив значення 0,7 (табл. 1). 

У галузях КВЕД: промисловість, будівництво, фінансова діяльність, охорона здоров’я, 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям та інших видах 

економічної діяльності коефіцієнт регресії показує середньорічну динаміку зміни числа працюючих. 

В досліджуваному періоді маємо негативні тенденції, тобто спад кількості працюючих. Найгірша 

ситуація спостерігалась в промисловості (160,5 тис. ос.). Найменший спад чисельності працюючих 

зафіксовано в фінансовій діяльності – 18,75 тис. осіб. 
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Таблиця 1 

Динаміка зайнятості населення за видами економічної діяльності  
у 2008-2016 роках 

Вид економічної діяльності 
Коефіцієнт 

регресії 
Коефіцієнт 

детермінації 

Промисловість -160,50 0,93 

Будівництво -49,95 0,91 

фінансова діяльність -18,75 0,91 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 
-94,36 0,76 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -45,44 0,87 

інші види економічної діяльності -38,83 0,85 

 

Для 11 видів економічної діяльності у 2008-2012 роках та 16 – у 2013-2016 роках визначено 

середні показники галузевої структури кожного з регіонів. Потім здійснено їх порівняння 

з галузевою структурою по Україні в цілому. Таким чином, отримано значення коефіцієнта 

надлишку працівників. Показники галузевої структури працюючих в досліджуваних регіонах 

відхиляються значно вгору або вниз порівняно з аналогічною галузевою структурою в країні. 
Відхилення вгору можуть свідчити про спеціалізацію даного регіону в даному виді економічної 
діяльності, відхилення вниз свідчать про надлишок спеціалістів в даній галузі. 

Так, наприклад, у 2008-2012 роках в Івано-Франківській області в галузях: сільське 

господарство, освіта, охорона здоров’я та будівництво було більше працевлаштованих осіб, ніж 

в середньому по країні. За період 2013-2016 роки в цьому ж регіоні середня величина перевищує 

середню по країні ще у мистецтві та спорті. Натомість, у м. Київ за період 2008-2016 роки 

спостерігався надлишок робочої сили в сільському господарстві, промисловості, транспорті, охороні 
здоров’я, в той час як спеціалізація притаманна була таким галузям, як: операції з нерухомим 

майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, професійна, наукова та технічна 

діяльність, фінансова діяльність, інформація та телекомунікації, тобто галузям, які акумулюють 

знання. 

За показником коефіцієнта надлишку працівників Дніпропетровська та Донецька області 
спеціалізуються у промисловому виробництві і в той же час мають надлишок працівників 

у виробництві сільськогосподарської продукції. Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська область спеціалізуються у виробництві сільськогосподарської продукції, 
натомість Київська, Харківська область та м. Київ мають надлишок працівників у цій галузі. 
Запорізька, Луганська області спеціалізуються у промисловому виробництві. Одеська область 

спеціалізується у послугах транспорту і зв’язку. Всі решта області за підсумками досліджуваного 

періоду 2008-2016 роки не мали стійкої схильності до спеціалізації в певному виді економічної 
діяльності. 

У дослідженнях функціональної структури регіонів часто звертаються до ідентифікації 
функціональної спеціалізації досліджуваного регіону чи визначення його рівня спеціалізації. Через 

функціональну спеціалізацію встановлюють галузі економічної діяльності, значення яких в даній 

просторовій одиниці більше від досягнутого у визначеній сукупності одиниць. Причини 

регіональної спеціалізації варто вбачати в системі демографічних чинників, умов навколишнього 

середовища та у сформованому інфраструктурному середовищі. Спеціалізацію регіону 

з використанням показника спеціалізації Флоренса представляє табл. 2. 

Показник спеціалізації Флоренса демонструє рівень активності професійного населення 

в окремих видах економічної діяльності регіону відносно середнього показника в країні. Він, 

на відміну від попереднього коефіцієнта, дозволяє не тільки виокремити функціональну 

спеціалізацію регіону, але також визначити рівень цієї спеціалізації. Про діяльність з екзогенним 

характером свідчать значення коефіцієнта локалізації, вищі за 1. 
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Таблиця 2 

Середні значення коефіцієнта локалізації у 2013-2016 роках 
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Вінницька 1,81 0,70 0,60 0,87 0,98 0,51 0,58 0,64 0,54 0,58 0,68 1,03 1,07 1,09 0,60 0,46 

Волинська 1,34 0,81 0,68 1,01 0,86 0,83 0,49 0,75 0,74 0,58 0,65 1,09 1,32 1,10 0,89 0,52 

Дніпропетровська 0,42 1,62 0,93 1,14 1,02 0,91 1,11 1,24 0,88 0,96 1,24 0,79 0,91 0,92 0,69 0,88 

Донецька 0,57 1,80 1,09 1,00 1,11 0,73 0,73 0,58 0,81 0,66 1,05 0,85 0,75 0,89 1,02 1,00 

Житомирська 0,86 0,89 1,03 1,09 1,20 0,79 0,92 0,64 0,56 0,64 0,74 1,42 1,09 1,08 1,01 1,20 

Закарпатська 1,43 0,72 1,37 0,82 0,85 1,74 0,40 0,48 0,61 0,37 0,38 0,91 1,07 0,87 0,86 3,30 

Запорізька 0,93 1,42 0,97 0,99 0,82 1,09 0,73 0,74 0,99 0,94 0,89 0,87 0,84 1,00 0,89 0,59 

Івано-Франківська 1,63 0,79 1,13 0,85 0,70 0,89 0,41 0,57 0,45 0,56 0,75 0,75 1,13 1,09 1,09 1,39 

Київська 0,38 1,12 0,93 0,97 1,49 1,15 1,06 1,42 1,36 1,55 1,55 1,25 0,98 1,27 1,40 0,72 

Кіровоградська 1,64 0,82 0,81 0,78 1,07 0,70 0,68 0,44 0,98 0,48 0,47 1,06 1,05 1,10 1,19 0,66 

Луганська 0,74 1,62 0,98 1,13 1,00 1,01 0,54 0,46 0,45 0,68 0,60 0,96 0,76 0,85 0,66 0,78 

Львівська 1,06 0,91 1,64 0,84 1,00 1,35 1,08 0,77 0,73 0,79 0,89 1,02 1,12 1,15 0,90 0,99 

Миколаївська 1,56 0,86 0,86 0,92 1,00 0,91 0,42 0,52 0,69 0,48 0,66 1,17 0,95 0,85 0,88 0,86 

Одеська 0,94 0,55 1,01 1,06 1,73 1,37 1,01 0,88 1,60 0,85 1,31 1,03 1,05 0,94 0,98 1,26 

Полтавська 1,17 1,17 0,75 0,93 1,09 0,93 0,56 0,66 0,72 0,61 0,78 1,01 0,96 1,09 0,89 0,75 

Рівненська 1,04 0,84 1,14 1,18 0,90 1,22 0,67 0,61 0,60 0,54 0,52 0,86 1,14 1,08 1,16 1,18 

Сумська 1,29 0,99 1,18 0,89 0,94 0,50 0,55 0,59 0,53 0,64 0,86 1,04 1,02 1,04 0,91 1,36 

Тернопільська 1,84 0,57 0,79 0,77 0,76 1,01 0,52 0,54 0,50 0,56 0,55 0,95 1,26 1,12 1,30 1,23 

Харківська 0,77 1,20 1,08 1,07 0,94 0,84 1,24 0,73 1,86 1,29 0,83 0,85 1,01 0,91 0,91 0,66 

Херсонська 1,70 0,60 0,69 0,98 0,80 0,87 0,50 0,60 0,83 0,69 0,52 1,04 1,06 0,93 1,45 0,90 

Хмельницька 1,55 0,79 0,67 1,01 0,80 0,60 0,47 0,56 0,59 0,52 0,61 1,12 1,11 1,03 0,83 0,55 

Черкаська 1,58 0,92 1,07 0,82 0,90 0,62 0,58 0,79 0,56 0,68 0,79 0,83 0,99 1,10 0,82 0,75 

Чернівецька 1,60 0,63 1,15 0,87 0,72 1,30 0,59 0,56 0,70 0,46 0,44 0,83 1,08 1,02 0,90 2,53 

Чернігівська 1,42 0,80 0,55 1,00 0,75 0,61 0,68 0,90 0,71 0,68 0,80 1,30 0,99 1,22 1,23 0,53 

Київ 0,02 0,53 0,98 1,14 0,79 1,46 3,79 4,01 2,41 3,71 2,56 1,37 1,00 0,77 1,56 0,93 

 

Оскільки за проведеними дослідженнями встановлено, що коефіцієнт локалізації в багатьох 

галузях і регіонах є вищим за 1, то більш цікавим є встановлення «крайньої» спеціалізації за цим 

показником. Так, на основі вибору максимальних значень коефіцієнта локалізації бачимо, що 

в досліджуваному періоді Закарпатська та Чернівецька області отримали максимальне значення 

в категорії «Інші види економічної діяльності». Згідно КВЕД до даного виду діяльності відносять:  

− діяльність громадських організацій,  

− ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку,  
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− діяльність домашніх господарств як роботодавців і як виробників товарів та послуг для 

власного споживання,  

− діяльність екстериторіальних організацій і органів (діяльність міжнародних організацій: 

Організації Об’єднаних Націй, її спеціалізованих установ, регіональних представництв тощо, 

Європейського Співтовариства, Європейської асоціації вільної торгівлі, Організації економічної 
співпраці та розвитку, Ради з митної співпраці, Організації країн-експортерів нафти, Міжнародного 

валютного фонду, Світового банку тощо). 

До регіонів з яскраво вираженою спеціалізацією теж потрібно віднести м. Київ, яке отримало 

високі значення коефіцієнта у: фінансовій та страховій діяльності, інформації та телекомунікаціях, 

професійній, науковій та технічній діяльності, операціях з нерухомим майном, діяльності у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування – тобто в сфері високотехнологічних послуг. Всі 
решта регіони за рівнем спеціалізації в своїх сферах – а це виробництва, управління та 

низькотехнологічна інфраструктура – є приблизно однаковими. 

Окрім коефіцієнтів спеціалізації, для аналізу економічного розвитку регіонів доречно 

використовувати показники концентрації та диверсифікації. На основі розрахованих значень 

коефіцієнта концентрації (табл. 3) бачимо, що всі регіони України мають диверсифіковану галузеву 

структуру. Найвищий рівень концентрації спостерігався в м. Київ (0,29), а найнижчий в Сумській 

(0,03), Полтавській (0,05) та Львівській областях (0,05). 

Таблиця 3 

Середні значення показників концентрації в 2008-2016 роках 

Область 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

АРК 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11       

Вінницька 0,13 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,16 0,14 0,15 

Волинська 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,09 

Дніпропетровська 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 

Донецька 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,18 0,17 

Житомирська 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 

Закарпатська 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 

Запорізька 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Івано-Франківська 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 

Київська 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 

Кіровоградська 0,16 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 

Луганська 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,12 0,12 0,16 0,15 

Львівська 0,05 0,05 0,05 0,07 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 

Миколаївська 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12 

Одеська 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 

Полтавська 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 

Рівненська 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 

Сумська 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07 0,08 

Тернопільська 0,15 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,19 0,18 0,19 

Харківська 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 

Херсонська 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 

Хмельницька 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Черкаська 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12 

Чернівецька 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 

Чернігівська 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 

Київ 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,28 0,29 

Севастополь 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,20       
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За показником диверсифікації, який є оберненим до коефіцієнта концентрації, визначено, які 
регіони мають найбільші перспективи економічного розвитку. З табл. 4 видно, що до них можна 

віднести Сумську (35,64), Львівську (21,32) та Полтавську області (19,20). До регіонів 

зі слаборозвиненою галузевою структурою віднесено Донецьку (5,67) та Тернопільську (5,10) 

області, міста Київ (3,51) та Севастополь (4,95). Регіонів з яскраво вираженою моноструктурою 

в Україні за досліджуваний період не встановлено. Останнє є дуже важливим аспектом в плані 
можливостей та потенціалу економічного розвитку всіх регіонів України в більш-менш рівних 

умовах (за винятком окремих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, які  
в 2014-2016 роках не досліджувались). 

Таблиця 4 

Середні значення показників диверсифікації в 2008-2016 роках 

Область 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

АРК 10,23 10,41 10,63 9,86 9,66 8,82    

Вінницька 7,46 6,75 6,85 6,44 5,99 5,83 6,13 7,02 6,79 

Волинська 8,64 8,23 8,27 8,18 8,22 8,18 9,57 10,28 11,01 

Дніпропетровська 7,59 7,71 7,86 6,95 7,16 6,88 7,38 7,21 7,16 

Донецька 7,15 8,10 8,25 8,60 8,46 7,80 7,21 5,67 5,75 

Житомирська 15,63 15,77 14,04 14,73 13,72 13,55 13,30 13,58 13,35 

Закарпатська 6,42 7,15 7,12 7,33 6,97 6,20 6,43 6,42 6,27 

Запорізька 11,56 13,46 14,22 14,37 14,70 14,06 15,15 14,06 14,10 

Івано-Франківська 8,93 8,16 7,54 7,86 7,48 7,26 6,83 7,17 7,10 

Київська 12,92 12,65 11,03 9,82 8,65 7,78 7,67 8,50 8,13 

Кіровоградська 6,41 7,28 6,82 6,73 6,93 6,99 7,64 7,69 7,79 

Луганська 9,26 9,78 10,19 8,66 9,07 8,06 8,15 6,34 6,78 

Львівська 21,32 19,27 18,33 15,04 15,45 12,75 14,80 17,69 16,91 

Миколаївська 11,45 10,32 10,51 10,79 11,37 11,13 9,37 9,03 8,37 

Одеська 11,28 10,32 10,69 10,50 10,95 10,93 11,48 10,29 10,55 

Полтавська 17,76 15,77 15,39 17,00 19,20 17,77 14,03 13,57 14,45 

Рівненська 12,94 15,16 14,54 13,73 13,09 12,67 13,18 12,56 13,45 

Сумська 35,64 24,17 20,67 16,35 17,68 16,44 12,25 14,89 13,06 

Тернопільська 6,47 6,72 6,21 5,43 5,28 5,10 5,40 5,64 5,28 

Харківська 15,12 12,72 12,23 14,64 14,92 13,16 13,68 12,48 12,31 

Херсонська 6,46 7,15 7,52 6,95 7,13 6,96 7,25 7,57 7,86 

Хмельницька 9,11 8,28 7,96 8,20 8,33 8,19 8,69 8,26 8,54 

Черкаська 7,76 8,56 9,34 9,12 8,70 8,65 9,67 9,11 8,44 

Чернівецька 6,65 6,37 6,29 6,51 6,57 6,44 6,30 6,39 6,18 

Чернігівська 9,93 9,60 9,16 8,08 8,63 8,42 9,23 8,97 10,17 

Київ 4,30 4,35 4,33 4,13 4,01 3,74 3,61 3,58 3,51 

Севастополь 5,01 4,95 5,15 5,31 5,45 5,11    

 

При визначенні регіонального мультиплікатора і коефіцієнта інтенсивності виконання базових 

функцій ми не виходили з класичної ідеї визначення цих показників, тобто поділу галузей регіону 

на основні, допоміжні, і ті, які обслуговують виробництво і населення. Використавши математичну 

структуру цих коефіцієнтів, ми зосередили свою увагу на поділі за функціональною ознакою 

економічної діяльності: виробництво та інфраструктура, управління, дослідження і розвиток. Таким 

чином, ми намагались використати вже наявний теоретичний апарат до дослідження економіки 

регіонів, базованої на знаннях.  
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Відповідно за показником інтенсивності виконання базових функцій в такому разі будемо 

виокремлювати регіони: 

− з гіпертрофією галузей виробництва, 

− зі збалансованістю галузей виробництва і послуг, 

− зі збалансованістю галузей виробництва та досліджень і розвитку, 

− з гіпертрофією управління, 

− регіони, де базові функції не з’ясовані. 
Поділ видів економічної діяльності за функціональною ознакою здійснено наступним чином. 

До виробництва віднесено сільське господарство, промисловість, будівництво. До інфраструктури 

віднесено торгівлю, транспорт, готельний і ресторанний бізнес, інформацію і телекомунікацію, 

фінансову і страхову діяльність, операції з нерухомим майном, діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги, мистецтво, 

спорт, розваги та відпочинок та інші види економічної діяльності. Сфера досліджень та розвитку 

охоплює професійну, наукову та технічну діяльність та освіту, а сфера управління – державне 

управління й оборону. 

Розрахунок середніх значень регіонального мультиплікатора та коефіцієнта інтенсивності 
виконання базових функцій наведено в табл. 5. Як видно, кількісні значення регіонального 

мультиплікатора дають непропорційні співвідношення між кількістю зайнятих у згаданих групах: 

виробництво та інфраструктура в більшості регіонів мають низькі значення, а управління та 

інфраструктура – високі. В незначній мірі відхилення від середнього спостерігаються в Одеській, 

Київській областях та АР Крим. Практично вдвічі відрізняються значення усіх показників для 

м. Київ та м. Севастополь. Таким чином, на основі тільки регіонального мультиплікатора можна 

підтвердити гіпотезу, що усі функції управління зосереджені в центральних великих містах, 

а виробництво – у регіонах з дешевою робочою силою. 

Виробництво та інфраструктура мають приблизно однакові просторові тенденції зміни, в той 

час, як управління та R&D не володіють такими характеристиками. Про взаємозв’язок між 

виробництвом та інфраструктурою свідчить значення коефіцієнта кореляції, наведені в матриці 
кореляцій (табл. 6). Як бачимо, існує тісний лінійний обернений зв’язок між виробництвом та 

інфраструктурою. Між іншими елементами тісних зв’язків немає. Так, наприклад, між 

інфраструктурою і дослідженнями та розвитком реляції практичні відсутні. 
Щодо коефіцієнта інтенсивності виконання базових функцій, то можна зробити висновки, що: 

− 88,89 % регіонів України спеціалізуються в галузях виробництва і послуг; 

− на 97 % галузі виробництва і інфраструктури є взаємозамінними, тобто при зростанні 
чисельності працюючих у виробництві зменшується чисельність працівників у сфері послуг і 
навпаки; 

− галузі виробництва і інфраструктури у всіх регіонах є збалансованими одна відносно одної; 
− м. Севастополь характеризується гіпертрофією управління, що пов’язано зі значною 

кількість працюючих насамперед в обороні, а не в управлінні. 
У всіх регіонах України більше 80% охоплюють виробництво та інфраструктура і 

в середньому тільки 10 % займають дослідження і розвиток. Таким чином, навіть великі мегаполіси, 

такі як м. Київ, Одеса, Харків, де сконцентрована висококваліфікована робоча сила і розвинута 

інфраструктура ділових послуг, все одно характеризуються концентрацією функцій виробництва 

і інфраструктури. 

Висновки. Таким чином, проведено аналіз виробничих чинників економічного розвитку 

регіонів України, зокрема, зроблено наголос на дослідженні структури зайнятості як 

основоположної і ключової детермінанти регіонального розвитку, базованого на знаннях. Здійснено 

класичний аналіз галузевої структури регіональної економіки на основі використання таких 

показників теорії економічної бази, як коефіцієнти надлишку працівників і локалізації, коефіцієнти 

концентрації і диверсифікації. Також здійснено модифіковані розрахунки галузевого 

мультиплікатора і коефіцієнта інтенсивності виконання базових функцій через поділ цих показників 

за функціональною ознакою економічної діяльності: виробництво та інфраструктура, управління, 

дослідження і розвиток, що дозволило використати добре відомий теоретичний апарат 

до дослідження економіки регіонів, базованої на знаннях.  
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Таблиця 5 

Середні значення регіонального мультиплікатора та коефіцієнта інтенсивності  
виконання базових функцій за 2008-2016 роки 

Області 

регіональний мультиплікатор коефіцієнт інтенсивності 

вироб-

ництво 

інфра-
структу-

ра 

Управ-

ління 

дослід-
ження і 

розвиток 

вироб-

ництво 

інфра-
структу-

ра 

управ-

ління 

дослід-
ження і 

розвиток 

Україна 2,65 2,12 18,38 10,65 0,38 0,47 0,05 0,10 

АРК 3,07 1,84 19,19 13,43 0,33 0,55 0,05 0,08 

Вінницька 2,26 2,50 17,43 10,20 0,44 0,40 0,06 0,10 

Волинська 2,48 2,36 17,48 8,84 0,40 0,42 0,06 0,11 

Дніпропетровська 2,65 2,03 23,56 11,63 0,38 0,49 0,04 0,09 

Донецька 2,35 2,18 24,91 14,23 0,43 0,46 0,04 0,07 

Житомирська 2,96 2,06 13,60 10,01 0,34 0,49 0,07 0,10 

Закарпатська 2,39 2,29 20,21 10,55 0,42 0,44 0,05 0,10 

Запорізька 2,35 2,25 22,06 12,11 0,43 0,44 0,05 0,08 

Івано-Франківська 2,23 2,48 23,14 9,49 0,45 0,40 0,04 0,11 

Київська 3,31 1,89 15,13 10,48 0,30 0,53 0,07 0,10 

Кіровоградська 2,20 2,55 17,05 10,87 0,46 0,39 0,06 0,09 

Луганська 2,37 2,23 20,38 13,80 0,42 0,45 0,05 0,07 

Львівська 2,53 2,25 18,22 9,66 0,40 0,44 0,06 0,10 

Миколаївська 2,28 2,42 16,81 11,57 0,44 0,41 0,06 0,09 

Одеська 3,45 1,81 18,04 10,04 0,29 0,55 0,06 0,10 

Полтавська 2,37 2,30 18,27 11,45 0,42 0,43 0,05 0,09 

Рівненська 2,77 2,07 20,20 9,57 0,36 0,48 0,05 0,11 

Сумська 2,38 2,34 17,42 10,87 0,42 0,43 0,06 0,09 

Тернопільська 2,29 2,54 19,10 8,70 0,44 0,39 0,05 0,12 

Харківська 2,82 2,02 21,25 10,24 0,36 0,50 0,05 0,10 

Херсонська 2,35 2,36 18,43 10,60 0,43 0,42 0,05 0,10 

Хмельницька 2,35 2,42 16,64 10,12 0,43 0,41 0,06 0,10 

Черкаська 2,16 2,55 20,48 10,72 0,46 0,39 0,05 0,09 

Чернівецька 2,35 2,33 21,37 10,25 0,42 0,43 0,05 0,10 

Чернігівська 2,48 2,32 14,21 10,85 0,40 0,43 0,07 0,09 

Київ 6,68 1,57 12,67 8,93 0,16 0,64 0,08 0,13 

Севастополь 4,40 1,75 9,80 10,82 0,23 0,57 0,11 0,09 

 

Таблиця 6 

Кореляційна матриця взаємозв’язку між групами КВЕД 

 виробництво інфраструктура управління дослідження і розвиток 

регіональний мультиплікатор 

виробництво 1    

інфраструктура -0,81 1   

управління -0,56 0,34 1  

дослідження і розвиток -0,23 -0,07 0,35 1 

коефіцієнт інтенсивності виконання базових функцій 

виробництво 1    

інфраструктура -0,97 1   

управління -0,65 0,49 1  

дослідження і розвиток -0,36 0,16 0,27 1 
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INTEGRATED EVALUATION OF BUSINESS 

ENVIRONMENT OF UKRAINIAN REGIONS: 

PRACTICAL ASPECT 

In the article, the author applies method, based on the calculation of the integral index 

of business environment development, which is the integrated assessment of the Ukrainian 

business environment in the regional context. The integrated development index is a derivative, 

resulting from the parameters layout of various elements of the business environment – 

economic (business, financial, communication), legal, political, social, informational, 

environmental, innovation environment. As a result, it gives the opportunity to get the most 

objective characteristic of the business climate of a certain territory (in our case, a region 

or group of regions).  

Keywords: business environment, integral estimation, index, development level, regional view. 

Formulation of the problem. Ukraine is a large territory and a very diverse country in the cultural and 

mental aspects of doing business in different regions. The assessment of the business environment has not only 

theoretical but also practical value and is associated with the need to develop a country’s territorial development 

policy, the starting point of which is zoning of the territory (which will form the basis of the Strategic Map 

formation of the territorial development of Ukraine and the allocation of "business escalation zones").  

Analysis of recent research and publications. Features and regularities of the business environment 

functioning in different countries of the world are reflected in the works of such foreign scientists as 

Ott Ursula
1
, F. von Hayek

2
, A. Chukhno

3
, etc. The business environment formation in the context of the 

development of the information environment studied by S. Scharlett
4
, O. Finagina

5
. The business 

environment was viewed through the prism of cultural-mental shifts by R. Lewis
6
. Modern authors such as 

I. Mazur
7
, I. Voronchak

8
 and others complement and reveal the outlined perspective. 

Setting objectives.  

The purpose of the article is to assess the level of the business environment development 
of the regions of Ukraine. The obtained results will allow obtaining a quantitative criterion for regional 

differentiation in order to verify the economic, innovation, ecological, social policies, outlining the scope 

of targeted financing of regions, and clusters that are created not by branch but territorial basis. 

Description of the main results of the study. In the previous studies, the author proposed and 

justified the 8-stage algorithm for monitoring the business environment of Ukraine in a regional context
9
.  

                                                      
1
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The main objective of this study is to adapt and test the method to domestic conditions. Following 

the proposed methodology, we will analyze the level of development of the business environment 

of Ukraine’s regions, with the goal of further clustering and graphic interpretation of the results, zoning 

of territories, which could form the basis for the formation of a Strategic Map of the territorial development 

of Ukraine and the allocation of "business escalation zones". We will only consider the final result tables, 

omitting a significant part of the intermediate calculations.  

1. Criterial selection of indicators. The advantage of the proposed model is that in the conditions 

of the variability of statistical data, the methodology will work with a flexible set of output data. Let’s 

return to the main areas that form the complex view of such a phenomenon as the business environment and 

those empirical data that can provide us with current statistics to reflect the state of these areas. All 

empirical data are divided into 7 spheres, which form the business environment and contain 40 statistical 

indicators. We conditionally divided them into 2 large groups: Main and cross derivatives. The main ones 

are relatively autonomous (if at all possible speaking about the autonomy of socio-economic phenomena 

within a single territorial unit), but with a certain set of signs and influence on the processes taking place 

in society, they are dominant. And cross derivatives are the areas that deserve to be placed in a separate 

paragraph of the classification, but there are "players in the field" of several of the main spheres that shape 

the business environment. Main areas: 1. Economic: (business, financial, communication, technological and 

innovative); 2. Social; 3. Political; 4. Legal. Derivative crosses: 5. Institutional; 6. Informational; 

7. Ecological.  

The following steps:  

2 – the Construction of indexes to methodically compatible form;  

3 – the Introduction of information unidirectionality of the selected indicators;  

4 – Calculation of the integral index of business environment for each of the areas in the regional 

context – integral partial index – we in our study omitted, as they increasingly have the mathematical color 

(using methods of rating, theoretical scale variations, multidimensional simple average) and is a tool to 

reach the next stage, which will give us the criteria for a thorough interpretation of the results. 

5. Determination of partial coefficients for our proposed 7 areas of functioning of business 

environment can be obtained in two ways. The first – as a result of expert conclusions of scientists in this 

area, top management of business structures, which will directly provide the weight to each of the spheres. 

The second is a more complex method, which also requires the presence of experts, but the decision-

making process is more regulated and contains a direct link with the empirical base and proceeds from 

the optimal prototype of the business environment proposed by the author in previous studies. According to 

the results of the experts’ work on the proposed method of weighing the impact of each of the spheres 

of the business environment, the following results are obtained: The total weight is 1: – economic sphere – 

0,33; – social sphere – 0,25; – political – 0.08; – the legal sphere – 0,14; – institutional sphere – 0,08;  

– information sphere – 0,08; – ecological sphere – 0,05 [10, p. 67-80]. 

Thus, we obtained the indicator CHg – the weight coefficient of the g-th business environment, 

necessary for calculating the integrated index of the business environment in the regional context. 

6. Calculation of the integral index of the business environment in a regional context (integral aspect 

of the analysis of the business environment). 

Imagine the general formula for calculating the integral index of the business environment: 

InРDСРi =

 

CHgSig, (1) 

where CHg – weight factor of the g-th sphere of the business environment,  

where CHg = CHg=1,7. 

Sig – integral partial indices of the g-th sphere of the business environment (ІchЕDС, ІchСDС, 

ІchPDС, ІchPрDС, ІchІDС, ІchІfDС, ІchЕlDС), і- th region, g=1,7 and і=1,27. 

By transferring this equation to our specific data, we obtain the following equation: 

InРDСРi=CH1*ІchЕDС+CH2*ІchСDС+CH3*ІchPDС+CH4*ІchPрDС+ 

+CH5*ІchІDС+CH6*ІchІfDС+CH7*ІchЕlDС 
(2) 

where і – country region and in our case і=1,27. 
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In turn, introducing into the equation the concrete values of the partial coefficients of 7 spheres 

of the business environment, we obtain the equation: 

InРDСРi = 0,33* ІchЕDС + 0,25* ІchСDС + 0,08* ІchPDС + 0,14* ІchPрDС + 

+ 0,08* ІchІDС + 0,08* ІchІfDС + 0,05* ІchЕlDС 
(3) 

We calculate the integral index of the business environment for 27 territorial units of Ukraine 

separately for 2005, 2010, 2015 years according to the given formula. 

In the framework of the proposed method, the integral indicator of the level of business environment 

of the region varies from 0 to 1. The closer the indicator to one, the higher the level of development 

of the business environment, we fix. The result of calculating the integral index of the business environment 

of the region or certain territories is hierarchically located regions of Ukraine, given the level 

of development of the business environment. The specific value of the integral index (or indices 

characterizing the individual spheres of the business environment) has no economic interpretation – only 

the place that belongs to each particular region on a single scale is important. 

So, the author has calculated integral indexes of economic, social, political, legal, institutional, 

informational, and ecological environment. Their results allowed to obtain an integral index of the business 

environment of the regions of Ukraine (Table 1). 

Table 1 

Integral index of business environment development of the regions of Ukraine  

in 2005, 2010 2015 years calculated by the author’s methodology 

Development index of the region business environment 

Region 
InРDСРi 

2005 year 2010 year 2015 year 

ARC – – – 

Vinnytsia 0,39 0,38 0,39 

Volyn 0,39 0,39 0,39 

Dnipropetrovsk 0,43 0,43 0,40 

Donetsk 0,41 0,38 0,25 

Zhytomyr 0,38 0,34 0,36 

Zakarpattia 0,38 0,36 0,36 

Zaporizhzhia 0,42 0,35 0,37 

Ivano-Frankivsk 0,37 0,39 0,39 

Kyiv 0,45 0,43 0,41 

Kirovohrad 0,38 0,36 0,38 

Luhansk 0,29 0,31 0,31 

Lviv 0,42 0,37 0,41 

Mykolaiv 0,39 0,36 0,37 

Odesa 0,40 0,40 0,35 

Poltava 0,35 0,37 0,37 

Rivne 0,36 0,34 0,35 

Sumy 0,36 0,36 0,36 

Ternopil 0,40 0,38 0,37 

Kharkiv 0,43 0,43 0,40 

Kherson 0,39 0,36 0,36 

Khmelnytskyi 0,38 0,37 0,38 

Cherkasy 0,37 0,38 0,38 

Chernivtsi 0,38 0,38 0,39 

Chernihiv 0,38 0,35 0,33 

Kiev city 0,75 0,71 0,73 

Sevastopol city – – – 
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7. Comparative assessment and ranking of regions according to the value of the integral index 
of business environment development (cluster aspect of the analysis of the business environment  
of the world countries).  

We will group 5 zones with a step of 0,02, which covers the following interval limits of the integral 
coefficient of the business environment development: from 0,73 to 0,25: zone 1 – more than 0.4 – high 
development level of the business environment; zone 2 – 0,39-0,4 – moderate development level of the 
business environment; zone 3 – 0,37-0,38 – medium development level of the business environment; 
zone 4 – 0,35-0,36 – low development level of the business environment; zone 5 – less than 0,35 – 
the lowest development level of the business environment. 

The ranking results for 2015 year are shown in Table 2. For 2005 and 2010 years in descriptive form. 
 

Table 2 

Ranking of the regions of Ukraine by the level of development  
of the business environment in 2015 year 

Development index of the region business environment 

Development index  
of the business 

environment (clusters) 
Region Symbol 

InРDСРi 

2015 year 

H
ig

h
 

ARC  – 

Sevastopol city – 

Kiev city  0,73 

Lviv 0,41 

Kyiv 0,41 

M
o

d
er

at
e 

Kharkiv  0,40 

Dnipropetrovsk 0,40 

Chernigiv 0,39 

Vinnitsa 0,39 

Volyn 0,39 

Ivano-Frankivsk 0,39 

M
ed

iu
m

 

Khmelnytsky  0,38 

Kirovograd 0,38 

Cherkasy 0,38 

Poltava 0,37 

Mykolayiv 0,37 

Zaporozhye 0,37 

Ternopil 0,37 

L
o

w
 

Zakarpattia  0,36 

Zhytomyr 0,36 

Kherson 0,36 

Sumy 0,36 

Odesa 0,35 

Rivne 0,35 

T
h

e 

lo
w

es
t Chernihiv  0,33 

Lugansk 0,31 

Donetsk 0,25 

 
The results of the conducted grouping indicate that in 2015 year Lviv and Kyiv regions and Kyiv city 

entered the zone number 1. 
The zone number 2 includes Kharkiv, Dnipropetrovsk, Chernivtsi, Vinnytsia, Volyn and Ivano-

Frankivsk region. The most widespread is zone number 3 in the range of 0,37-0,38, covering 7 regions: 
Khmelnytskyi, Kirovohrad, Cherkasy, Poltava, Mykolaiv, Zaporizhzhia and Ternopil. Zone number 4 
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includes Zakarpattia, Zhytomyr, Kherson, Sumy, Odesa, Rivne regions. And the least widespread was zone 
number 5, this includes the region where the integral index of business environment development is more 
than 0,4, namely Donetsk, Luhansk and Chernihiv. 

The integral index of the business environment in the regions of Ukraine, over the period under 

investigation, shows that the Kyiv city, Kyiv and Lviv regions remains the absolute and unchanging leaders 

in terms of the business environment. In 2010, the Dnipropetrovsk region was among the leaders, and 

in 2005 the first zone also included Kharkiv, Zaporizhzhia and Donetsk regions. 

Ternopil, Odesa, Volyn, Kherson, Mykolayiv and Vinnytsia regions were located in the zone number 

2 with an insignificant separation from the leaders – according to the results of 2005. However, in 2010, 

the situation changed dramatically, and only Odesa, Ivano-Frankivsk and Volyn regions were included 

in this group. In 2015, the zone has expanded again and includes Kharkiv, Dnipropetrovsk, Chernivtsi, 

Vinnytsia, Volyn and Ivano-Frankivsk regions. 

Zone number 3 is characterized by an average level of development of the business environment, it is 

the most widespread among the regions of Ukraine. In 2005 it included: Chernihiv, Khmelnytskyi, 

Kirovohrad, Chernivtsi, Zhytomyr, Zakarpattia, Cherkasy and Ivano-Frankivsk region. In 2010, 

the Donetsk, Vinnytsia, Ternopil and Poltava regions were added to the list, while Chernihiv, Khmelnytsky, 

Kirovohrad, Zhytomyr, and Zakarpattia regions left the zone. In 2015, the number of participants in this 

zone was reduced to 6, namely, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Cherkasy, Poltava, Mykolaiv, Zaporizhzhia and 

Ternopil regions. 

The zone number 4 includes the regions with a development index of the business environment 

within the range of 0,39-0,4. In 2005 it is the Sumy, Rivne and Poltava regions. In 2010, the number 

of participants significantly expanded, to the area related Nikolaev, Zakarpattia, Kherson, Sumy, 

Kirovohrad, Chernihiv and Zaporizhzhia regions. In 2015, this zone was formed by Zakarpattia, Zhytomyr, 

Kherson, Sumy, Odesa and Rivne regions. 

Zone number 5 includes regions with the lowest level of development of the business environment 

in Ukraine. In 2005, it was only the Luhansk region, which, by the way, remains in this zone throughout 

the studied period. In 2010, Zhytomyr and Rivne regions were added to the list, and in 2015 – Chernihiv 

and Donetsk regions. 

The integral index of the business environment indicates extremely high polarization and uneven 

development of the regions. Within the group of leading regions, the differentiation of the integral index 

of the business environment is so high that on this background, the parameters of the business environment 

of other regions become vague.  

8. Graphic interpretation of the results. Visualizing the results we obtained in the previous stages 

for 2005 and 2015 years.  

 

 

Fig. 1. Zoning of the regions of Ukraine according to the index of development  

of the business environment, 2005 year 
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Fig. 2. Zoning of the regions of Ukraine according to the index  

of development of the business environment, 2015 year 

The development index of the business environment of the Ukraine regions, calculated by us, proves 

the extremely pronounced polarization and unevenness of the processes of territories development. Among 

the sample, which includes the regions with the highest level of development, the scale of the index of the 

integral development index is so significant that, in view of this, level indicators of the business 

environment development of the territories not included in the group of leaders become indistinct.  

Conclusions. Thus, the integral index is the derivative value from imposing on each other the 

parameters of various elements of the business environment – economic (business, financial, 

communication, institutional), social, informational, ecological, innovation environment. As a result, it 

represents the most general quantitative characteristic of the business climate in the region. Calculated on 

the basis of accumulated in scale regions and the country as a whole statistical information, it is least 

subject to manipulation and can act as an objective quantitative criterion for zoning the territory and the 

formation of a strategic map of the territorial development of Ukraine.  
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ENERGY MANAGEMENT CONCEPT  

IN SCOPE OF SUSTAINABLE BUSINESS 

DEVELOPMENT 

The paper deals with the issue of sustainable business performance in scope of energy 

management and focuses on establishing and implementing efficient approaches in order 

to achieve the continuing business development in three interconnected dimensions – 

economic, social and ecological. Based on the thorough analysis of modern scientific research as 

well as current business practice around the world, it provides complex overview of the issues 

related to energy consumption, innovative business development, management and audit. 

Following the comprehensive global policy of future development in sense of reaching and 

maintaining sustainability, the key strategic approaches and tactic measures for launching 

energy management system within innovative business development are proposed. 

Keywords: energy management, sustainability, sustainable development, business strategy, 

innovative support. 

INTRODUCTION 
Energy consumption – is one of the most essential and urgent issues, which world community should 

address and solve. High level of carbon dioxide emissions results in exacerbating the ecological situation all 

around the world and jeopardizing human rights, social security and well-being. It is one of the key 

indicators of the efficiency of global policies in scope of achieving sustainability. Future of our planet is 

unpredictable due to the various risks, including not only natural disasters, but also hazards induced 

by human activities. Moreover, the pace of global development is quite high, so it is considerably crucial 

not to fasten it, but control and maintain the right combination of resources consumed and benefits 

obtained, taking into account up-to-date technological advancements and innovative business approaches.  

Following modern global perspective, the issue of energy consumption is particularly emphasized in 

Goal 7 – Affordable and Clean Energy − within 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 

Agenda for Sustainable Development
1
. Sustainable energy is considered an opportunity, as it transforms 

lives, economies and the whole planet. That is why it is so important to set up global, regional and local 

policies in order to provide access to affordable, reliable and modern energy services, deliver 

the improvement in energy efficiency as well as expand infrastructure and upgrade technology 

for supplying modern and sustainable energy services. 

Technology innovation has reached the top of policymakers’ agendas in many countries, including 

many member states of UNIDO. However, substantial work remains ahead for governments, industry and 

private sector, investors and organizations like UNIDO in order to effectively promote, support and 

accelerate the development of innovative clean technologies and solutions, especially in and 

for the industrial sector
2
. Moreover, there is lack of business practice in the area of energy management and 

audit, which set new challenges for companies while reaching sustainable development. 

Therefore, the cognitive aim of this study is to present knowledge in the field of sustainable 

development and energy management in order to propose the innovative set of steps on establishing 

business processes following the principles of energy efficiency and sustainability. 

The paper has the following unique outcomes: 

� main insights emphasized by means of thorough analysis of academic research; 

� set of measures to take in order to achieve sustainable development and energy efficiency within 

the company;  

� discussion on possible future trends in innovative energy management for increasing the level 

of company competitiveness on the market. 
 

                                                      
1
 United Nations (2017). Global Sustainable Development Report 2016. <https://sustainabledevelopment.un.org> 

2
 The energy Revolution: 2016/17 yearbook. Global Sustain. <http://globalsustainyearbook.org>.  
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Energy management as a concept  
There are many different definitions of energy management notion in modern science. Taking into 

consideration the most well-known ones, it should be noted that this term highlights the process of using less 

energy for the same or even increased output. It is increasingly being recognized as one of the most important 

and cost-effective solutions for reducing greenhouse gas (GHG) emissions produced as part of industrial 

processes
1
. In fact, energy efficiency has the technical potential to reduce industrial energy use by about 20%

2
. 

Furthermore, the energy management policy influences organizational and technical procedures, as 

well as behavior patterns, in order to reduce the total operational energy consumption (thus also the energy 

required for the production), to use basic and additional materials economically and to continuously 

improve the energy efficiency in the company
3
. 

It is worth emphasizing that in modern scientific literature, there is also such a notion as sustainable 

energy, which defines the following parameters in the environment
4
:  

• management and interpretation accepted theory, the existing experience, state regulations, 

navigation companies, the requirements of all stakeholders, level of education, awareness and commitment, 

and general orientation toward social responsibility;  

• energy − legislation, existing energy resources, new energy resources, energy efficiency level, the 

level of technology development, production and consumption levels, system stability, connectivity with 

other systems, the degree of self-sufficiency; 

• sustainable development and acceptance of the concept at the state level, the ratification of the 

international agreement, the parameters of national sustainable development strategy, the list of priorities. 

Current business perspective gives another approach to understanding the notion of energy 

management. It states that the scope of energy management should not only be limited to utility 

consumption by heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems in facilities or IT infrastructure, 

but must extend to optimization of waste management, building infrastructure, supply chain networks, 

product design, transportation networks and plant controls and equipment. Moreover, enterprises must 

embrace smart grid/meter systems and renewable energy sources to enact more effective cost-management 

strategies and utility consumption, thereby improving their long-term sustainability
5
. 

In general, energy management in the form of implementing new energy efficiency technologies, new 

materials and new manufacturing processes and the use of new technologies in equipment and materials for 

business and industry is also helping companies improve their productivity and increase their product or 

service quality. Often, the energy savings is not the main driving factor when companies decide to purchase 

new equipment, use new processes, and use new high-tech materials. However, the combination of increased 

productivity, increased quality, reduced environmental emissions, and reduced energy costs provides 

a powerful incentive for companies and organizations to implement these new technologies
6
. 

All definitions considered, it is possible to conclude that energy management is a modern concept, 

which focuses on improving the level of efficient energy consumption by means of innovative cost-

effective strategies and green-thinking policies within the company in order to achieve sustainable 

development and increase the competitiveness on the market. 
 

Energy management system: main obstacles and multiple benefits 
Every company has specific goals and less broad targets to achieve in the short-term and long-term 

perspective. Among the most important ones: financial stability, sources for investment, production 

capacity growth, economic efficiency, social support and recognition, brand awareness and reputation and 

                                                      
1
 Organization for Economic Co-operation and Development (2015). An introduction to energy management system: 

energy savings and increased industrial productivity for the iron and steel sector. 

<https://www.oecd.org/sti/ind/DSTI-SU-SC(2014)14-FINAL-ENG.pdf>. 
2
 International Energy Agency (2013). Tracking Clean Energy Progress 2013 – IEA Input to the Clean Energy 

Ministerial. <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ TCEP_web.pdf>. 
3
 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (2012). Energy Management Systems 

in Practice. <https://www.adelphi.de/en/system/files/mediathek/bilder/ energy-management-systems-in-

practice_bmub-uba-adelphi.pdf>. 
4
 Golušin, M., Munitlak Ivanovic, O., Vucenov, S. (2012). Sustainable energy management – a prerequisite 

for the realization Kyoto Protocol. Journal of Economic Development, Environment and People, Vol. 1, 2, 26. 
5
 Gehani, A. (2012). The Future of Energy Management. Cognizant. <https://www.cognizant.com/whitepapers/The-

Future-of-Energy-Management.pdf>. 
6
 Turner, Wayne C. (2007). Energy Management Handbook. The Fairmont Press Inc., 3. 
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so on. However, all these factors are inextricably linked to general company performance, which is 

a complex indicator of current achievements and potential of the company under consideration. 

It should be stated that customers’ needs as well as expectations are changing. The findings 

of the research conducted within the Carbon Trust framework reveal the following patterns: 

� 70% of people want businesses to mandatorily disclose their carbon emissions; 

� 66% of the public question authenticity of company climate change claims; 

� the majority of consumers (60%) need third party evidence of action from a respected climate 

change body before believing corporate claims; 

� just 7% believe the word of companies on their climate change responsibilities and actions 

to reduce their impacts.  

That is why there is a distinct correlation between the strongest, most successful brands and those 

brands which score highly on the categories of Corporate Reputation, Leadership and Innovation. 

Environmental responsibility is one of the top characteristics of leading companies
1
. 

Despite social pressure and corporate obligations, for many companies the energy management issue 

is still of great concern. It is so because of the lack of continuing governmental support and CEOs’ fears 

about future investments in less productive processes. The necessity to transform the already established 

operations within the production facilities may be considered as risky and not promising one.  

However, due to the Report by the Economist Intelligence Unit, energy efficiency management is 

critical to businesses because they need to be seen to be
2
: 

� keeping costs under control during economic recession;  

� positioning themselves and their brands as green product providers; 

� meeting increasingly stringent compliance requirements;  

� improving the environmental footprint of their products/services;  

� implementing stronger controls over suppliers of environmental standard. 

Following the international recommendations and outcomes of scientific research conducted 

by outstanding economists, energy management – is the most efficient and adequate way to address new 

requirements imposed by modern society concerning company activities and social responsibility. Energy 

consumption is about delivering safety and quality. It is also about protecting the interests of all possible 

stakeholders, following the principle of ‘leaving no one behind’. Moreover, it presupposes not only corporate 

practices, but also a substantial inclusion of governmental bodies and non-governmental organizations. 

In scope of business activities, energy management is a complex notion. It should be considered as 

a combination of techniques and approaches within the company to cope with non-effective energy loss and 

maintain green activities as much as possible. However, the targeted elements for future changes could 

vary. It depends not only on industry or business operations, but also on the vision of corporate executives, 

energy managers or external consultants.  

For example, many companies prefer the departmental classification, as it provides a focus 

on the administrative area within their organization where effort is needed to achieve specific energy 

efficiency improvements. The time frame classification, on the other hand, is helpful in deciding the order 

in which opportunities should be addressed. Finally, the equipment and systems classification highlights 

the physical facilities, software, and human resources that are needed to identify, develop, and implement 

each type of energy-efficiency activity, program, or project
3
. 

In general, several comprehensive programs were established within the global framework. Every 

country has its own opportunities and downsides in terms of energy independence and efficient 

consumption. That is why regional and local policies may become different to some extent. However, when 

speaking about global issues, i.e. greenhouse gas emissions or deforestation, some key principles and 

standards are needed in order to set the basis for implementing energy programs and reaching further 

improvement. International Organization by means of particular standard (ISO 50001:2011) specified 

the most important requirements for companies to contribute consistently and effectively to energy 

performance and sustainable energy management. 

                                                      
1
 Huang, E.G.T. (2011). Understanding the requirements of the energy management system certification. SGS. 

<http://www.sgs.com/~/media/Global/Documents/White%20Papers/sgs-energy-management-whitepaper-en-11.ashx>. 
2
 Economist Intelligence Unit Report (2009). Countdown to Copenhagen: Government, business and the battle against 

climate change. <http://graphics.eiu.com/marketing/pdf/ copenhagen/Sustainability_2009.pdf>. 
3
 Rossiter, A.P., Jones, B.P. (2015). Energy management and efficiency for the process industries. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc., 95-96. 
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This International Standard − ISO 50001:2011 − is based on the Plan – Do – Check – Act (PDCA) 
continual improvement framework and incorporates energy management into everyday organizational 
practices. In the context of energy management, the PDCA approach can be outlined as follows: 

� Plan: conduct the energy review and establish the baseline, energy performance indicators 
(EnPIs), objectives, targets and action plans necessary to deliver results that will improve energy 
performance in accordance with the organization’s energy policy; 

� Do: implement the energy management action plans; 
� Check: monitor and measure processes and the key characteristics of operations that determine 

energy performance against the energy policy and objectives, and report the results; 
� Act: take actions to continually improve energy performance and the energy management system

1
. 

The aforementioned system of actions is complex and aimed at not only evaluating current situation 
and visible gaps in energy efficiency program, but also monitoring and modifying the action plan within the 
company on a constant basis. These actions also set a platform for innovations – both in production process 
and managerial practice. 

In broad sense, energy management system within the company could be implemented in two main 
directions. The first one is predetermined by current business activities and already existing production 
capacities. The main aim of saving energy is to reduce production costs and increase profits. The second 
one is dedicated to non-financial transformations within the company by means of changing attitude 
of employees towards corporate standards and way of doing business in a particular industry. This one is 
also important for fulfilling major social projects, as it leads to delivering social commitment and high level 
of engagement in various spheres: from business operations to employees’ daily life. 

On the one hand, every company is a complicated mechanism with own processes and specific 
operations. On the other hand, fundamental patterns and energy management tools are common for all sorts 
of business activities. In order to cope with resistance to change it is important to highlight main obstacles 
while establishing new practice for sustainable development and accepting current challenges set 
by the market (Figure 1). 

 

 
Fig. 1. Main obstacles to implementation of energy management system within the company 

Source: own compilation. 

                                                      
1
 ISO 50001 (ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with guidance for use»). <https://www.iso.org>. 
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Every challenge presupposes not only barriers, but also advantages and non-visible perspectives. 

Efficient energy management policy enables companies to get the following benefits as a positive and 

motivating result of far-reaching transformation of business processes and corporate culture: 

� less environmental pollution and carbon footprint; 

� contribution to global climate change policies; 

� increased productivity; 

� cost reduction and production optimization; 

� waste management; 

� changes in behavioral patterns and social attitude (environmentally friendly and conscious); 

It is worth highlighting the fact that the most compelling reason for saving energy is reducing costs. 

Most organizations can save up to 20% on their fuel bills simply by better managing their energy use and 

investing in cost-effective measures. The Carbon Trust, for example, has seen good energy management 

result in savings of 5%-25%, with typical payback periods of two years or less, across a diverse range 

of companies. It is not unusual to save 5%-10% with just minimal capital expenditure
1
. However, the issues 

of corporate reputation and competitiveness on the market are even more crucial because non-financial 

benefits bring unpredictable synergies to company performance and its further development.  

Current situation in business sector within industries identifies some peculiarities, which give basis 

for proposing key points to take into account while establishing own business strategy in context 

of efficient energy management and sustainable development: 

� choose goals from the list of 17 proposed Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 

Agenda for Sustainable Development − the most appropriate for industry, business activities or corporate 

policy; 

� provide new policy for developing corporate social responsibility, mainly following the goals 

of sustainable business development; 

� create a proactive and sustainable business vision introducing the principles of sustainability and 

green business practices; 

� reconsider the existing production capacities of an enterprise and decide on the scale of possible 

replacement of obsolete and outdated equipment in the strategic perspective (up to 3 years); 

� outline possible business opportunities, including financial advantages and non-financial benefits, 

from meeting the cutting-edge technical standards in 5-year perspective; 

� identify the main gaps in supply chain and efficiently change the procurement system in order to 

reduce costs;  

� emphasize the importance of energy audit for establishing the new model of energy management 

and set up suitable practice using internal accounting in scope of existing corporate reporting systems; 

� organize constant investment process for innovative development of the company (using company 

sources and public funding); 

� engage all employees (incl. managerial staff) to the process of saving energy by means of regular 

trainings on corporate green policy in the office and outdoors; 

� set up a separate programme in order to support social policies as mutually beneficial and bilateral 

(‘company – consumer’, ‘company – employee’). 

 

CONCLUSION 
This paper shows the main peculiarities of energy management as a modern concept. It highlights the 

most significant source of innovative development of every company – the right combination of resources 

consumed and benefits obtained, following the principle of saving as much energy as possible. 

Environmental strategies are highly crucial, as they contribute to global policies and international standards. 

The qualitative development is foreseen in sense of improving company performance by means of energy 

audit, corporate social responsibility and green practices, which will result in higher profits due to higher 

savings and less production costs.  

The already existing business practice all around the world also proves that the key source 

for innovative sustainable development and business growth within various industries is rather 

in operational changes than in huge investment in technologies. It is about fundamental changing the way 

                                                      
1
 Energy management: a comprehensive guide to controlling energy use (2011). Carbon Trust. 

<http://www.gbc.ee/710eng.pdf>. 
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of doing business by managing people and material resources. That is why various programs of mutually 

beneficial collaboration between business sector and governmental authorities are so needed under 

the modern conditions.  

Climate-change initiatives predetermine the long-lasting impact on carbon footprint reduction and 

energy sustainability. The majority of saving-energy projects have a short payback period, which is 

considerably attractive for entrepreneurs in all business sectors. Moreover, voluntary actions cause a great 

impact on social support in sense of awareness and deliver synergetic effect to company reputation. 

Notwithstanding significant investment in launching efficient energy system on the enterprise, such 

a practice enables CEOs to understand possible financial inducements and define a set of key proprieties for 

future development. By means of initial pure regulatory compliance, energy management approach will 

also lead to better company reputation, greater customer loyalty and, as a result, higher profitability. 

In most cases, energy management practice is a low-hanging fruit to pick in the nearest future. 

The outcomes of professional corporate transformation will show the customers (B2C) and clients 

(B2B) that the company has conscious vision about sustainable development in the future. It is reliable and 

human-oriented. Moreover, such a reputation will serve as a basis for better company performance 

in the industry (higher effectiveness of internal business processes) and further increasing 

of the competitiveness on the market. That is why energy sustainability is the key driving force for 

sustainable development of business all around the world. 
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The article analyzes the current state and the developmental tendencies of Ukrainian small and 

medium-sized enterprises; the process of their export potential formation. The share 

of enterprises in the export of goods and the export commodity structure of the country have 

been considered. The assessment of the state of Ukrainian foreign trade according to 

DoingBusiness 2016 has been performed. Ukraine’s ranking in the Global trade enabling index 

has been identified. The main factors having an impact on the foreign trade activities of small 

and medium-sized enterprises have been described. The barriers that have an impact on foreign 

economic activity of small and medium enterprises have been detected. Recommendations 

for creating favorable conditions for the development of export potential of small and medium 

enterprises have been presented.  

Keywords: small and medium-sized enterprises, export potential, foreign economic activity, 

indicators, rating. 

Formulation of the problem. Development of small and medium-sized enterprise (SME) in Ukraine 

is an important direction in the conditions of permanent changes due to the international economic 

competition. It gives an opportunity to enrich the Ukrainian market with competitive, high-quality products 

and services. Development of small and middle enterprise assists in the economic development, reduces 

unemployment and provides new jobs. Ukrainian enterprises are require a favorable investment 

environment. Therefore, small and medium-sized businesses require governmental support to enter new 

markets.  

The state of operation and adjustment of external trade relations is the most important factor and 

developmental prospect for the Ukrainian economy. The strategic future of financial and economic activity 

of Ukrainian enterprises, small and medium-sized businesses depends on the ability of producers to extend 

business on internal and external markets, to enter foreign markets, to keep their market segments. The 

effective solution of such issues will help to improve competitiveness of the country and the social status, to 

realize currency and fiscal policies.  

Analysis of scientific research. The research of SMEs development, formation of export potential, 

governmental control, theoretical and empirical study of infrastructure support of small and medium 

enterprises were performed by such scientists as S. Gusev
1
, Z. Yurynets

2
 and others. However, the study of 

the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine, the formation of their export potential 

still requires the detailed fundamental and empirical considerations.  

The purpose of the article. This article is aimed to study the state of small and medium 

entrepreneurship in Ukraine; to research the factors influencing the formation of the export potential 

of SMEs; to identify barriers to the development of SMEs, to study the export opportunity of the country as 

well as small and medium-sized business; to develop the supportive measures of SME and increase 

of export potential. 

Explanation of the basic material of the study. The government organs are developing and 

implementing strategies, programs and projects to support small and medium enterprises. The main goals 

of public policy supporting the export of SMEs are: the formation of favorable investment environment and 

climate; the creation of new enterprises and entering international markets. State politics should assist 

in improving the legislative field, creating of organizations that stimulate national export. 

                                                      
1
 Гусев, С. (2016). Очікування українських підприємств: песимізм поки переважає. Сегодня. 

<http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ozhidaniya-ukrainskih-predpriyatiy-pessimizm-poka-preobladaet-

877774.html> 
2
 Юринець З. (2013). Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки. 

Вісник Хмельницького національного університету, 4 (1), 230-233. 
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In the European Union small and medium enterprises play an important role in the export 

of countries. There are more than 600 thousand small and medium exporting companies operating 

in developed European countries. The SMEs account for 81% of all exporters outside the EU. Italy, France, 

Spain and Germany have the largest number of SMEs that export 50 percent of total exports.  

Ukraine suffered significant losses in exports of goods and services, that particularly refers to the raw 

materials industries that export traditional Ukrainian products. Traditional goods are produced on energy-

intensive, off-market equipment. In 2012, a share of small and medium enterprises in the total worth 

of Ukraine’s export accounted less than 15 percent from the general volume of all export deliveries 

(table 1). In 2016 the export continued to decrease. In the countries of EU the share of small and medium 

enterprises in the total worth of export accounts more than 50 percent. 

Table 1 

Specific gravity of enterprises in the export of commodities in Ukraine 

 

The share 

of export 

value, % 

The share  

of operations, 

% 

The share  

of exporters, 

% 

An average  

number of items  

in the nomenclature 

An average 

number 

of partners 

Large  

enterprises 
85,52 60,40 11,38 15,91 7,89 

Small and 

medium-sized 

enterprises 

14,51 39,59 88,59 5,20 2,61 

Source: compiled by the author on the basis of
1
 

 

The transport, warehousing, postal and courier activities; agricultural sector; Information and 

telecommunications are the main types of Ukrainian economic exporting activities. In the internal market 

of Ukraine, 50 percent of small and medium enterprises operate in trade and domestic services. 

In 2014-2015 the export of products in chemical industry, mineral industry, and precious metals 

industry decreased considerably.  

Large enterprises work in these branches of industry and develop the export potential. The small and 

medium enterprises do not have possibilities to compete with large enterprises. 

According to statistics, in 2014 exports of chemical products decreased by 1,2 billion dollars, and 

in 2015 exports of chemical products decreased by 1.4 billion dollars. In 2014, exports of mineral products 

was diminished by 1,1 milliards dollars, in 2015, exports of mineral products was diminished 

by 2,5 milliards US dollars. In 2014, exports of precious metals decreased by 2,3 milliards dollars, in 2015, 

exports of precious metals decreased by 4,5 milliards dollars
2
.  

The current state of SME development indicates an increase in its vulnerability to various economic, 

political crises and shocks. There was a complication of restoring traditional Ukrainian export 

specialization, a loss of a large share of export potential due to military actions in the east of the country. 

It is time to find new directions of activity and new ways of entering international markets and keeping 

competitive positions by Ukrainian producers.  

To improve the activities of small and medium-sized enterprises, their export potential, it is necessary 

to create conditions, to implement the existing tools in order to stimulate the diversification of export 

opportunities of economic entities. There is a need to remove the barriers and to disclose the export 

potential for the foreign trade of SMEs. This is important for SMEs that only enter the external market as 

exporters or capture a very small market sector.  

For this purpose, the World Economic Forum created the Global trade enabling index (the ranking 

of countries for engagement in world trade). The Global trade enabling index shows the country’s average 

trade appeal. According to the results of surveys of business managers from different countries, Ukraine has 

an average rating and the indicator continues to decline. 

                                                      
1
 Офіційний сайт Державної служби статистики України. Експортна діяльність <http://www.ukrstat.gov.ua/> 

2
 Офіційний сайт Державної служби статистики України. Експортна діяльність <http://www.ukrstat.gov.ua/> 
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Table 2 

Ukraine’s ranking in the Global trade enabling index 

Years 2014 2015 2016 

Global trade enabling index 
84 

(134 countries) 

83 

(135 countries) 

95 

(136 countries) 

Source: compiled by the author on the basis of
1 

 

Ukraine continues to remain practically uncompetitive in relation to EU countries, although our 

country has many advantages for the entry of entrepreneurs to foreign markets. The main export problems 

for Ukrainian enterprises are the following: the complexity of access and use of information and 

communication technologies for trade; low efficiency and transparency of actions at the borders; low 

quality and accessibility of transport infrastructure and transport services, raw materials; low level 

of standardization and compliance with technical requirements, favorable business environment, production 

technologies; lack or insignificant degree of access to trade finance; the complexity of finding markets and 

buyers. All of this has a negative impact on the foreign economic activity of SMEs. 

Ukrainian small and medium enterprises are poorly represented on the European market and expect 

no major benefits from the establishment of the Free Trade Area between Ukraine and the European Union. 

At the same time, they are less aware of risks associated with the trade liberalization with the EU. 

In particular, small and medium businesses compared with large ones are less likely to suffer from 

sanctions from Russia and from a possible cancellation of free trade between Ukraine and the Russian 

Federation
1
. 

The systematic problems for Ukraine include the low level and quality of the business climate 

(business, operational environment) and management at customs. 

According to the DoingBusiness rating in 2016 Ukraine ranked 83rd place (189 countries 

in the overall ranking) and 87th – in 2015 (Table 3). 

Table 3 

Status of Ukrainian foreign trade according to DoingBusiness 2016 

Indicators Ukraine Poland 

General Rating 83 25 

International trade rating 109 1 

Time to export: Border compliance  11 4 

Time to export: Documentary compliance  26 0 

Amount of documentation for export 96 1 

Domestic transport 5 14 

Cost to export: Border compliance  75 0 

Cost to export: Documentary compliance  292 0 

Internal transportation cost 300 1,000 

Source: compiled by the author on the basis of
2 

 

Ukrainian trade with other countries is not adequately liberal. Enterprises spend more than 127 hours 

on the procedures for registration and preparation of documents, draw up more than 11 official documents, 

spend more than 600 dollars for internal transportation and registration of documents. 

                                                      
1
 Україна: індекс залученості в світову торгівлю (2016). <http://www3.weforam.org/docs/ 

WEFGETR2016_report.pdf> 
2
 Doing Business-2017. Україна в рейтингу Світового банку легкості ведення бізнесу. 

<http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu> 
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The main factors that complicate the export business for SMEs are regulatory problems, low quality 

of products (services), high competition in international markets. In 2016-17, the Asian countries were 

the most important markets for Ukrainian products. There was a significant reduction in exports 

to the countries of the former Soviet Union and the Russian Federation. The reasons result from the Russian 

aggression, the complication of relations between countries, trade restrictions, the reorientation of domestic 

producers to other geographical segments. 

The dynamics of foreign trade activity in Ukraine depends on the commodity structure. Agricultural 

products, food products (40,6% in January-October 2016), metallurgy (28,9%) and machinery (12,1%) had 

the largest share in the structure of Ukrainian exports
1
.  

Table 4 

Commodity structure of Ukrainian exports 

Indicators 

Export 

2015 2016 

million dollars USA % million dollars USA % 

Total 35420 (-29%) 100,0 33571 (-5,2%) 100,0 

Foodstuffs and raw materials 14479 (-13,1%) 40,9 15253(+5,4%) 45,4 

Mineral products 2672 (-49,5%) 7,5 2390 (-10,5%) 7,1 

Products of chemical and related industries 2436 6,9 1833 5,5 

Wood and its products 1540(-34,7%) 4,3 1511 (-24,8%) 4,5 

Industrial products  503 (-28,5%) 1,4 463(-7,9%) 1,4 

Ferrous and non-ferrous metals 9166(-38,7%) 25,9 8099 (-11,6%) 24,1 

Machines, equipment, vehicles 3343 (-38,5%) 9,4 2748 (-17,8%) 8,2 

Source: compiled by the author on the basis of 
1
 

 

The participation of SMEs in the export business of Ukraine is much lower in relation to large-scale 

enterprises. A total of 18% of the products were exported by large enterprises. Thus, 4,1%, products were 

exported by small enterprises, 8,3% of products were exported by medium-sized enterprises
2
. 

 

Table 5 

Percentage of exporting enterprises and product exports in relation  

to the total volume of sales 

Indicators Year 
Small 

enterprises 

Medium-sized 

enterprises 

Large 

enterprises 

Share of exporting enterprises,% 

2013 11,7 19,9 47,5 

2008 7,0 15,8 29,8 

2005 8,5 25,4 42,7 

Share of product export in relation  

to the total volume of sales,% 

2013 4,1 8,3 18,1 

2008 3,5 7,4 14,0 

2005 1,9 9,6 18,9 

Source: compiled by the author on the basis of
3 

                                                      
1
 Український експорт: підсумки 2016 року та погляд в майбутнє. Тези виступу <http://www.lakokraska.ua/ 

assets/files/burakovsky.pdf> 
2
 Український експорт: підсумки 2016 року та погляд в майбутнє. Тези виступу <http://www.lakokraska.ua/ 

assets/files/burakovsky.pdf> 
3
 Ukraine (2013) enterprise surveys. <http://www.enterprisesurveys.org/data/ exploreeconomies/2013/ukraine> 
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According to the “Financial Stability Report” the greatest internal risks are the slow pace of state 

structural reforms and political uncertainty, while the main external risks are the low economical growth 

rates of Ukraine’s major trading partners
1
. Therefore, the sensitivity of small and medium-sized enterprises 

to the various risks and barriers in export activity is constantly increasing.  

Most managers of small and medium enterprises do not believe in the improvement of export 

conditions in Ukraine. The share of enterprises that refuse export activity is steadily increasing. 

Expectations of SMEs in terms of prospects for the sale of goods in the international market remain 

pessimistic
2
.  

Factors that have a negative impact on foreign trade by SMEs are:  

1. There is no clear regulation of the use of procedures and requirements in the process of conducting 

external operations. SMEs face different types of risks, such as imperfect legislation, untimely returns 

of revenue from export transactions; constant change of rules and procedures by state institutions; excessive 

expenses for customs procedures; different approaches to calculating the customs value of goods, etc. Small 

and medium-sized enterprises receive additional obligations, the threat of breakdown of export contracts, 

losses arise.  

2. Small level of competent personnel working in foreign economic activity. The main requirements 

for employees are the knowledge of foreign markets, export management skills and supply chain skills, 

the ability to assess threats and risks, the skills to find ways out of crisis situations. Managers of small and 

medium-sized enterprises are inexperienced in relation to large business managers, they are not able 

to engage external experts in solving issues. 

3. Low level of effectiveness of state supportive programs for export activities. The biggest 

disadvantages include a small degree of distrust in the government. 

4. It is difficult to obtain long-term, low-cost, export-oriented financing. 

5. Low level of competitiveness of small and medium-sized enterprises, their products. Therefore, 

in order to increase the export potential, it is necessary to increase the competitiveness of SMEs, improve 

the quality of products. It depends on the investment in the technological upgrade, the modernization 

of the production process. 

6. Low degree of use of strategic management concepts. Small and medium enterprises are 

concentrated on operational management for foreign economic activity. The consequences include 

an increased risk of foreign economic activity, the complexity of assessing the threats and opportunities 

of export operations, etc. 

Conclusions. In order to develop the export potential of small and medium-sized enterprises, 

the creation and implementation of foreign trade policy all described comments, outlined barriers should be 

taken into account.  

The following directions need to be improved, namely: adjustment of national regulatory actions to 

the regulatory measures of EU countries; reduction of the number of mandatory official documents 

for the products export; reducing the number of procedures and requirements for customs clearance 

of exports; development of limpid operational actions for VAT refunds to exporters; usage of electronic 

document management system in the sphere of foreign economic activity; use of programs and projects for 

long-term export lending and SME insurance; creation of a system for informing national entrepreneurs 

about the latest foreign trade news; conducting seminars, trainings, training programs for SME managers; 

creation and implementation of information support programs for SMEs in international business 

communications; forming a network of centers that promote foreign trade; increase transparency of state 

foreign trade policy; introduction of a system of assessment of the state foreign economic policy and 

the influence of the legal environment on export activity.  

References: 

1. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny (2017) [The Official site of the State Statistics Service 

of Ukraine]. Eksportna diyalnist [The Export activities].< http://www.ukrstat.gov.ua/> (2017, August, 29) 

[in Ukrainian]. 

                                                      
1
 Сучасний стан української економіки та оцінки перспектив її розвитку у 2017 році 

<http://nbuviap.gov.ua/index.php?Option=comcontent&view=article&id=2595: shcho-chekae-na-ukrajinsku-

ekonomiku-u-2017-rotsi&catid=8&Itemid=350> 
2
 Український експорт: підсумки 2016 року та погляд в майбутнє. Тези виступу 

<http://www.lakokraska.ua/assets/files/burakovsky.pdf> 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 60 

2. Gusev, S. (2016). Ochikuvannya ukrayinskih pidpriemstv: pesymizm vse sche dominue. [The Expectations 

of Ukrainian Enterprises: pessimism still dominates]. Segodnya [Today]. 

<http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/ozhidaniya-ukrainskih-predpriyatiy-pessimizm-poka-preobladaet-

877774.html> (2017, August, 25) [in Ukrainian]. 

3. Ukrayina: indeks zaluchenosti v svitovu torgivlyu. Statistichniy zvit (2016) [Ukraine: World Trade Engagement 

Index. Insight Report]. Spilna publikatsiya Vsesvitnogo Ekonomichnogo Forumu ta Globalnogo Alyansu 

spriyannya torgivli [A joint publication of the World Economic Forum and the Global Alliance for Trade 

Facilitation]. <http://www3.weforam.org/docs/WEFGETR2016 _report.pdf> (2017, September, 02) 

[in Ukrainian]. 

4. Ukrayinskiy eksport: pidsumky 2016 roku ta poglyad v maybutne. Tezy vystupu (2016) [Ukrainian Export: Results 

of 2016 and future perspective. Theses of the Report]. <http://www.lakokraska.ua/assets/files/burakovsky.pdf> 

(2017, August, 17) [in Ukrainian]. 

5. Yurynets, Z.V. (2013). Chynnyky, scho vyznachayut formuvannya konkurentospromozhnosti natsionalnoyi 

ekonomiky [Factors defining the formation of the National Economic Competitiveness]. Visnyk Hmelnytskogo 

natsionalnogo universytetu [The Bulletin of Khmelnytskyi National University], no. 4 (1), 230-233 [in Ukrainian]. 

6. Doing Business-2017. Ukrayina v reytyngu svitovogo banku legkosti vedennya biznesu (2017). [Doing Business-2017. 

Ukraine in the Ranking of World Bank of Effortless Business Operations] <http://edclub.com.ua/analityka/doing-

business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu> (2017, September, 3) [in Ukrainian]. 

7. Ukraine Enterprise Surveys (2013). <http://www.enterprisesurveys.org/data/ exploreeconomies/2013/ukraine> 

(2017, June, 27) [in English]. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 5 2017 

 61 

Віталій Лесик 
Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця, Україна 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАБЛИЖЕННЯ 

БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ЇХ ФІНАНСОВОЇ 
СТАБІЛЬНОСТІ 
Vitalii Lesik  
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine 

TRENDS AND PERSPECTIVES OF BANKING CONVERGENCE 

IN UKRAINE BY LEVEL OF THEIR FINANCIAL STABILITY 

The approach to determining the ability of banks to change their financial stability, based 

on the identification of convergent-divergent tendencies in the banking sector, was improved. 

According to the results of the calculations of the σ-convergence indicators, the low values 

of the corresponding parameters were revealed, indicating the tendency to reduce the variance 

among all Ukrainian banks by the level of their financial stability. The club convergence was 

evaluated in each of the groups of banks in terms of high, medium and low levels of financial 

stability, which made it possible to determine stable positions of banks in accordance with 

the level of their financial stability. The list of banks for which the low level of financial stability 

was forecasted in the long term. The level of financial stability, which constantly changed during 

the analyzed period, was revealed that caused their transition to different groups. 

Keywords: bank, financial stability, convergent-divergent analysis, groups, constancy. 

Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття ознаменовано посиленням розвитку 

світових продуктивних сил, що, у свою чергу, стало відповідним каталізатором інтеграційних 

процесів у національних економічних системах. Сьогодні основу інтеграції складає не лише 

стихійний процес взаємозалежності національних економік, але й об’єктивна необхідність 

у взаємоадаптації та спільному контролі і регулюванні економічних процесів у масштабах 

інтеграційного господарського комплексу.  

В умовах транснаціоналізації банківського капіталу і глобалізації конкуренції, посилення 

впливу нестабільності функціонування світових фінансових ринків на конкурентоспроможність 

національної банківської системи, а також враховуючи пріоритетність євроінтеграційного напрямку 

розвитку нашої держави, особливої актуальності набуває проблема вибору оптимальних форм, 

напрямів і механізмів інтеграції національної банківської системи України до спільного 

європейського фінансового простору. 

Для визначення фінансової стабільності банківського сектору України при реалізації програм 

розвитку фінансового ринку у вітчизняних економічно-інституційних реаліях перевіримо наявність 

конвергентно-дивергентних тенденцій для банків України. Це дозволить виявити конвергентно-

дивергентні процеси (зближення/віддалення) банків України за рівнем (низьким, середнім та 

високим) їх фінансової стабільності та проаналізувати перспективи і напрями процесу наближення 

різних груп (кластерів) банків України між собою. 

Аналіз останніх досліджень та виділення невирішеної частини загальної проблеми. У 90-

ті роки ХХ ст. та на початку ХХІ ст. у США та країнах Європи виникли принципово нові напрями 

дослідження просторової динаміки – математично обґрунтовані дослідження швидкості зближення 

(конвергенції) та розходження (дивергенції) основних соціально-економічних індикаторів розвитку 

економічних суб’єктів1
. Серед вчених, які розробляли інструментарій і підходи до аналізу тенденцій 

конвергенції та дивергенції, слід відзначити таких дослідників, як Р. Барро і Х. Сала-і-Мартін 

                                                      
1
 Толмачев, М.Н. (2012). Теоретические и эмпирические подходы к конвергенции сельскохозяйственного 

производства. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология, 1 

(20), 193–199. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 62 

(R. Barro, X. Sala-i-Martin
1
, Д. Ква (D. Quah)

2
. З російських досліджень відзначимо роботи 

К. Глущенка3
, Є. Коломака4

, Д. Звєрєва5
, А. Іодчіна6

, А. Либман7
 тощо. 

Логічно також припустити, що різні фінансові установи мають різні траєкторії розвитку, 

відповідно, різні довгострокові темпи зростання. В цьому випадку вирівнювання економічного, 

в тому числі і фінансового, розвитку суб’єктів ринку може і не відбуватися. Завданням державної 
фінансової політики в такому випадку є прийняття таких інструментів, які можуть підняти 

рівноважні рівні стійких станів зростання слаборозвинених суб’єктів фінансового ринку. Тому, 

запропоновано детальніше розглянути суть поняття конвергенція та визначити специфіку впливу 

даного процесу за рівнем фінансової стабільності банків України.  

Метою статті є визначення конвергентно-дивергентних тенденцій серед банків України 

за рівнем їх фінансової стабільності та перспектив банків щодо підвищення рівня їх фінансової 
стабільності. 

Матеріали досліджень. Під конвергенцією розуміється зближення рівнів розвитку країн, 

регіонів або суб’єктів у часі. Протилежний процес називається дивергенцією. З самого початку 

конвергенційна теорія була націлена на допомогу менш розвиненим країнам і регіонам у досягненні 
рівня більш розвинених, тобто на забезпечення економічного піднесення. Створення умов для 

забезпечення фінансової конвергенції є виключно важливим для формування системи взаємозв’язків 

між економічними суб’єктами та розвитку конкурентних переваг найменш розвинених з них. Тим 

самим встановлюється межа розширення, що обумовлена економічною ефективністю, адже 

ефективність процесу конвергенції залежить від наявних відмінностей фінансових потенціалів, 

рівнів та темпів розвитку економічних систем, можливостей подолання значного відриву в основних 

макроекономічних показниках. 

Найбільшого поширення набули дві концепції конвергенції – так звані β (бета)- і σ (сигма)-

конвергенції. Концепція β-конвергенції була розглянута в роботі Р. Барро і Х. Сала-і-Мартін8і визначає 

конвергенцію як процес «нарощування», при якому країни з нижчим рівнем розвитку мають більш 

високі темпи економічного зростання. Другий тип конвергенції, тобто σ-конвергенція, визначається як 

зменшення у часі дисперсії індикаторів розвитку по виборці економічних суб’єктів. Гіпотези  

β-конвергенції та σ-конвергенції є взаємозалежними, однак не еквівалентними. В ряді робіт було 

доведено, що із абсолютної β-конвергенції σ-конвергенція напряму не слідує. Показано, що  

β-конвергенція є необхідною умовою для σ-конвергенції, але не є достатньою умовою, β-конвергенція 

передбачає існування тенденції до скорочення нерівності, але випадкові шоки можуть спотворювати 

тенденцію і навіть призводити до тимчасового збільшення відмінностей. У рамках β-конвергенції 
виділяють безумовну і умовну конвергенції. Безумовна β-конвергенція передбачає, що банки прагнуть 

до єдиної траєкторії пропорційного зростання. З цього припущення випливає, що банки мають 
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Martin, Х. (1991). Convergence across states and regions. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 107–158; Barro, 

R.J., Sala-i-Martin, Х. (2004). Economic Growth. Cambridge, Massachusetts; London, England, MIT Press, 47-56. 
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95, 47–53. 
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Martin, Х. (1991). Convergence across states and regions. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 107–158; Barro, 

R.J., Sala-i-Martin, Х. (2004). Economic Growth. Cambridge, Massachusetts; London, England, MIT Press, 47-56. 
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однорідну структуру економічної діяльності, відмінності в рівнях розвитку є тимчасовими і 
пояснюються виключно різними початковими рівнями доходу. В умовах суттєвих економічних, 

інституційних та географічних відмінностей між банками таке припущення є нереалістичним. Умовна β-

конвергенція передбачає, що різні економічні суб’єкти мають різні траєкторії пропорційного зростання, 

які визначаються специфічними факторами розвитку1
.  

Конвергенція використовується в економіці для позначення зближення різних економічних 

систем, економічної та соціальної політики різних країн, тобто зближення чи нівелювання різниці. 
Можливості досягнення рівноважного стану означають, що банки з меншою фінансовою 

стабільністю повинні розвиватися більш швидкими темпами з метою порівняння з лідерами. 

Запропонуємо алгоритм визначення конвергентно-дивергентних тенденцій банків України за рівнем 

фінансової стабільності (рис. 1).  

Для перевірки гіпотези про наявність σ-конвергенції найбільш часто використовуються показники 

варіації: дисперсія, середнє квадратичне відхилення або коефіцієнт варіації. Причому більш переважним 

є використання коефіцієнта варіації: на відміну від дисперсії або середнього квадратичного відхилення 

варіація не залежатиме від розмірності і масштабу. Крім того, можна використовувати і такі показники 

нерівності, як коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт Джині та індекс Тейла2
. 

Алгоритм визначення конвергентно-дивергентних тенденцій за фінансовою стабільністю банків України

Розрахунок індикаторів σ-конвергенції фінансової стабільності банків України:
– коефіцієнт варіації (СV)                                    
– індекс Джині (G) 
– індекс Тейла (T)
– коефіцієнт асиметрії (AS)

Розрахунок безумовної β-конвергенції на основі моделі Барро і Сала-і-Мартіна

Більшість індикаторів 
нижче критичного рівня

R2  > 0,75 β > 0

Процес конвергенції 
характеризується швидкістю 

конвергенції та часом подолання 
половини відстані.

Інтерпретація результатів

Відсутність 
наближення в 

подальшому банків за     
рівнем їх фінансової 

стабільності

Розрахунок умовної β-конвергенції, 
тобто факторів, що справляють вплив 

на наближення банків 

Відсутність тенденції до 
скорочення нерівності 

між банками за їх 
фінансовою стабільністю 

Визначення фінансових 
факторів, спрямованих на 

прискорення темпів 
підвищення фінансової 

стабільності банків 
України 

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Наявність тенденції до 
скорочення нерівності між 

банками за рівнем їх 
фінансової стабільності

Наявність 
наближення в 

подальшому банків за     
рівнем їх фінансової 

стабільності

 

Рис. 1. Алгоритм визначення тенденції зближення банків України  

за рівнем їх фінансової стабільності 

                                                      
1
 Гурьянова, Л.С. (2011). Модели межрегиональной конвергенции. Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені В. Даля, 2 (156), Ч. 1, 59–65; Зверев, Д.В., Коломак, Е.А. (2010). Субфедеральная 

фискальная политика в России межрегиональные различия и связи. Москва: Московский общественный 

научный фонд; Сибирский центр прикладных экономических исследований, 209; Толмачев, М.Н. (2012). 

Теоретические и эмпирические подходы к конвергенции сельскохозяйственного производства. Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология, 1 (20), 193–199. 
2
 Раевнева, Е.В., Бобкова, А.Ю. (2011). Диагностика неравномерности в доходной части региональных 

бюджетов Украины. Бизнес Информ, 7 (1), 56–58.  
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– коефіцієнт варіації (СV):  

 

(1) 

– індекс Джині (G):  

G =  (2) 

– коефіцієнт асиметрії (AS):  

 

(3) 

– індекс Тейла: 

 

(4) 

де xi і хj– значення змінної в і та j-ому банку;  

i=1…n, j=1…n;  

n – кількість банків. 
 

Для перевірки гіпотези були використані розраховані інтегральні показники оцінки 

фінансового стабільності банків України за 2007–2016 рр. Індикатори σ-конвергенції включають: 

коефіцієнт варіації (CV), коефіцієнт Джині (G), індекс Тейла (T) і коефіцієнт асиметрії (As) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Індикатори визначення σ-конвергенції за фінансовою стабільністю  

банків України протягом 2007-2016 рр. 

Індикатори 

визначення σ-

конвергенції 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

G 15% 13% 9,3% 7,8% 8,7% 9,6% 9,5% 8,5% 11,7% 13,4% 

CV 33% 31% 24% 19% 20% 21% 20% 21% 26% 29% 

T 0,050 0,045 0,043 0,023 0,026 0,026 0,025 0,031 0,128 0,059 

As 2,16 2,29 -2,82 -2,83 -2,5 -1,92 -2,04 -2,89 -2,08 -1,97 

 

За коефіцієнтом варіації CV сукупність вважається однорідною, якщо коефіцієнт 

не перевищує 33%. Індекс асиметрії, Джині та Тейла змінюється від 0 до ln R. Крайні значення 

відповідають абсолютній міжсуб’єктній рівності і концентрації всієї активності в одному банку 

відповідно. Чим більше значення індексу, тим більшими є просторові відмінності. 
Результати, наведені в табл. 1, дають можливість підтвердити гіпотезу про наявність  

σ-конвергенції. Розрахунок індикаторів виявив незначні значення показників та не перевищення 

критичних рівнів (рис. 2), що свідчить про наявність тенденції до скорочення дисперсії між банками 

України за рівнем їх фінансової стабільності. Це доводить високий рівень адаптивності фінансових 

систем до мінливих умов. Відмінні значення асиметрії свідчать про переважання банків нижче 

середнього рівня відносно спостережень за певний період часу. 

Таким чином, результати аналізу підтверджують, що банки поступово зменшують відмінності 
між собою за рівнем їх фінансової стабільності. Проте, переважна частина банків має рівень 

фінансової стабільності нижче середнього, що потребує підвищення якості моніторингових 

процедур та розробки напрямів удосконалення щодо підтримки банків з нижчими показниками 

фінансової стабільності. 
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Рис. 2. Показники σ-конвергенції за рівнем фінансової стабільності  
банків України за період 2007–2016 рр. 

 

Базовою для емпіричних оцінок є модель безумовної β-конвергенції. В якості базової моделі 
в пропонованому комплексі розглянуто модель Барро і Сала-і-Мартіна (модель безумовної  
β-конвергенції)1

, в якій передбачається, що в довгостроковому періоді банки приходять до єдиної 
для всіх траєкторії пропорційного зростання. 

Формально модель безумовної конвергенції можна представити у вигляді:  

 

(5) 

де Т – кількість років;  

ут, y0 – метр, який містить норму технологічного прогресу та рівень доходу на душу населення 

в стійкому стані рівноваги в кінцевий (Т) і початкового (0) моменти часу відповідно;  

α, β – параметри моделі конвергенції;  
ℇ – випадкова компонента. 

 

Темп конвергенції визначається знаком та значенням коефіцієнта β. Якщо β < 0, то 

по досліджуваній змінній спостерігається конвергенція; якщо β > 0, то має місце дивергенція. 

Розрахунок здійснено за допомогою побудови регресійних моделей темпів зростання параметрів. 

Результати оцінки параметрів моделі наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Перевірка наявності тенденції у прагненні банків України до єдиної траєкторії  
пропорційного зростання за рівнем їх фінансової стабільності 

Показник α β R
2
 

Фінансова стабільність банків -0,0037 -0,0701 0,2943 

*R
2
 – оцінка значущості побудованої моделі. Якщо R

2
> 0,6, модель адекватна. 

 

Аналіз взаємозв’язку між темпами зростання фінансової стабільності усієї сукупності банків 

України (рис. 3)дозволяє зробити висновок про слабкі конвергентно-дивергентні процеси протягом 

досліджуваного періоду (2007–2016 рр.), про що свідчить малий кут нахилу прямих. 

                                                      
1
 Глущенко, К.П. (2010). Исследования неравенства по доходам между российскими регионами. Регион: 

экономика и социология, 4, 88–119; Глущенко, К.П. (2010). Методы анализа межрегионального неравенства 

по доходам и их приложение к России. Регион: экономика и социология, 1, 54–87. 
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Аналіз даних, наведених у табл. 2 та на рис. 3, дозволяє зробити висновок про статистичну 

незначущість параметрів моделі безумовної конвергенції, що підтверджує гіпотезу про відсутність 

єдиної для всіх банків траєкторії рівноважного зростання за рівнем фінансової стабільності. 
Це зумовлює необхідність розгляду суб’єктів банківської системи комплексно та стимулювати 

досягнення рівня лідерів ринку. 

 

 

Рис. 3. Графічне зображення зближення банків України  

за рівнем їх фінансової стабільності 
 

Використання показників диференціації, розрахованих по групах, сформованих залежно від 

рівня обраного показника, значно збагачує можливості аналізу та інтерпретації даних. Тому для 

кількісного вимірювання нерівномірності всередині окремих груп використано квантильний метод. 

Оскільки просторово-часовий аналіз міжбанківської диференціації дозволив виділити стійкі 
кластери/групи банків з різними рівнями фінансової стабільності, то доцільно оцінити рівень 

конвергенції окремо для кожного з кластерів. Результати оцінки параметрів моделі в рамках 

кластерів наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Перевірка наявності тенденції у прагненні банків України  

щодо забезпечення їх фінансової стабільності у розрізі кластерів 

Кластер Α β R
2
 

Н -0,2407 -0,1011 0,3249 

С -0,0727 -0,1143 0,8853 

В -0,0128 -0,0951 0,9791 

Н, С, В– кластер/група банків із низьким,середнім та високим рівнями фінансової стабільності 
відповідно 

*R
2
 – оцінка значущості побудованої моделі. Якщо R

2
> 0,6, модель адекватна. 

 

Отримані результати свідчать про явно виражену конвергенцію в другому та третьому 

кластерах, що представлені середнім та високим рівнями фінансової стабільності, що доводить 

взаємозв’язок банків в межах групи. Найбільш низька схильність до скорочення нерівності між 

банками низького рівня фінансової стабільності, що пояснюється непослідовним розвитком 

фінансового сектору України та неспроможністю нестабільних банків до швидкої адаптації 
в сучасних умовах. Це потенційні об’єкти для подальшої ліквідації, тому їм необхідно приділити 

особливу увагу з метою значного підвищення рівня їх фінансової стабільності та нівелювання цієї 
ситуації.  

Наступним етапом аналізу є визначення можливості розвитку банків з урахуванням рівня їх 

фінансової стабільності, що доцільно здійснити за допомогою клубної конвергенції.  
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Рис. 4. Графічне зображення зближення банків України за рівнем  

їх фінансової стабільності окремо для кластерів 

Клубна конвергенція означає, що економічні суб’єкти досягають різних рівнів показника 

фінансової стабільності в довгостроковій перспективі, якщо в економіці присутні структурні 
неоднорідності і начальні умови, які значно їх впливають на розвиток1

. Замість регресій Д. Ква 

використовує для аналізу конвергенції ланцюги Маркова. Дослідження ланцюгів Маркова можна 

звести до аналізу матриці перехідних ймовірностей, кожен елемент якої – ймовірність переходу 

зі «стану n в стан m». Суть методу зводиться до розподілу середовищ за банками у вихідний і 
кінцевий моменти часу, так звані цільові роки. Потім банки ранжуються за зростанням і за даним 

розподілу виділяються 20% групи (квантилі для кожного року окремо). Результатом виступає 

матриця ймовірності переходу банку з одного квантиля в іншій. Імовірність переходу 

розраховується як відношення частоти переходів на початкову кількість банків у групі2
: 

 

(6) 

nin – кількість банків, які перейшли з групи i в групу j; 

Nio – кількість банків у групі i в початковий момент часу. 

 

Розділивши банки за кластерами та дослідивши їх динаміку віднесення до певного кластера 

протягом періоду 2007-2016 рр., визначимо кількість їх стабільних положень та переходів до інших 

кластерів, що визначає потенційну можливість формування постійних кластерів за рівнем 

фінансової стабільності банків та ймовірність переходу до кластера більш високого рівня. Перехід 

кожного з банків протягом періоду 2007-2016 рр. відображено в матриці переходів (табл. 4).  

 

Таблиця 4 

Матриця переходу банків України між кластерами  

за рівнем їх фінансової стабільності 

Групи банків в залежності 
від рівня їх фінансової 

стабільності 

Кінцевий стан Кількість 

початкових 

станів в кластері Кластер Н Кластер С Кластер В 

Початковий 

стан 

Кластер Н 41 (41%) 7 (7%) 46 (46,5%) 99 

Кластер С 4 (5,6%) 13 (18%) 46 (78,8%) 71 

Кластер В 7 (2%) 43 (14,5%) 254 (85,8%) 296 

Кількість кінцевих станів 

в кластері 
58 73 337  

                                                      
1
 Коломак, Е.А. (2009). Модели региональной политики: конвергенция и дивергенция. Вестник НГУ. Серия: 

Социально-экономические науки, Т. 9, Вып. 1, 113–120. 
2
 Раевнева, Е.В., Бобкова, А.Ю. (2011). Диагностика неравномерности в доходной части региональных 

бюджетов Украины. Бизнес Информ, 7 (1), 56–58. 
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Дана матриця відображає, скільки разів, і в які групи переходили банки протягом зазначеного 

періоду. На діагоналі матриці відображено кількість переходів з плином часу у свою ж групу, тобто, 

іншими словами, кількість незмінних положень. Для побудови матриці перехідних ймовірностей, 

необхідно кожен з переходів розділити на вихідну кількість станів в кластері. При цьому 

формується матриця розмірністю i на j, в якій відбивається ймовірність переходу банків з одного 

кластера в інший. 

За результатами аналізу представлених в матриці перехідних ймовірностей можна зробити 

висновок, що досить висока ймовірність для банків залишитися у своєму початковому кластері та 

перейти до кластеру з високим рівнем фінансової стабільності. Слід зазначити, що існує й висока 

ймовірність залишитися у кластері з низьким рівнем фінансової стабільності, тобто таким банкам 

необхідно створити умови для переходу до кластеру, якому відповідає високий рівень аналізованого 

параметру. 

Вірогідність переходу з високого та середнього в кластер з низьким рівнем фінансової 
стабільності не перевищує 10%, тобто банки з високим рівнем фінансової стабільності 
в подальшому будуть підтримувати цей рівень. 

Висновки. Таким чином, виявлено позитивну тенденцію до сталості банків з високим рівнем 

фінансової стабільності (85%) та переходу із груп з низьким та середнім рівнями фінансової 
стабільності до групи з високим її рівнем (46 % та 78% відповідно). Найменш сталим є група банків 

з низьким рівнем фінансової стабільності, і вірогідність підвищення рівня їх фінансової стабільності 
дуже висока, що позитивно впливає на розвиток банківського сектору та пояснюється високими 

вимогами до діяльності банків в Україні.  
Ймовірність залишитися в кластері характеризує фінансову стабільність банку в подальшому. 

Найбільш стійкі банки ніколи не змінювали свого положення. Це характерні представники кластера, 

і фінансова політика при формуванні різних підходів до даним кластерам повинна бути зорієнтована 

саме на ці банки. У табл. 5 наведені банки за відсотком їх сталості у кластері чи ймовірністю 

переходу до кластера більш високого рівня.  

Таблиця 5 

Перспективи банків України щодо забезпечення їх фінансової стабільності 

Параметри стійкості 
кластерів 

Банки-представники кластерів 
Перспективи зміни рівня 

фінансової стабільності банків 

Стійкість 

кластера В 
70 % 

«Перший інвестиційний банк», АБ 

«Експрес-банк», АБ «Кліринговий дім», 

Акціонерний банк «Південний», АТ «Банк 

Богуслав», АТ «Прокредит банк», АТ 

«Регіон-банк», АТ «Укрбудінвестбанк», 

Банк інвестицій та заощаджень, ПАТ 

«Кредитвест банк», ПАТ 

«Кредіагрікольбанк», ПАТ «Кредобанк», 

ПАТ «Полтава-банк», ПАТ «Сітібанк» Прогнозується високий рівень 

фінансової стабільності 

Стійкість 

кластера В 
60 % 

«Укргазбанк», АКБ «Індустріалбанк» 

АТ «Альтбанк», АТ «Місто Банк», АТ 

«ОТП банк», АТ «Ощадбанк», АТ 

«Райффайзен Банк Аваль», АТ 

«Укрексімбанк», ПАT «ПУМБ», ПАТ КБ 

«Приватбанк», ПАТ «Банк "Грант"», ПАТ 

«Кредит Європа банк», ПАТ «Себ 

корпоративний банк» 

Стійкість 

кластера С 
50 % 

Український банк реконструкції та 

розвитку 

Прогнозується середній рівень 

фінансової стабільності 

Перехід 

з кластерів Н 

та С до В 

30 % 

ПАТ «АКБ "Траст-капітал"», ПАТ «Альфа-

банк», ПАТ «Банк альянс», ПАТ «КБ 

"Земельний капітал"», ПАТ АКБ «Аркада», 

ПАТ АКБ «Львів» 

Для ПАТ АКБ «Аркада», 

ПАТ АКБ «Львів» прогнозується 

високий рівень фінансової 
стабільності. 
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Продовження табл. 5 

Параметри стійкості 
кластерів 

Банки-представники кластерів 
Перспективи зміни рівня 

фінансової стабільності банків 

Перехід 

з кластера В 

до С та Н 

20-30 % 

АТ «БМ банк», ПАТ «АКБ "Траст-

капітал"», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Банк 

альянс», ПАТ «Банк кредит Дніпро», ПАТ 

«КБ "Земельний капітал"», ПАТ «ВТБ 

банк», ПАТ «Діамантбанк» 

Для ПАТ «АКБ "Траст-капітал"», 

ПАТ «Альфа-банк», 

ПАТ «Банк альянс», 

ПАТ «КБ "Земельний капітал"» 

спостерігаються постійні переходи 

між кластерами, що ускладнює 

прогнозованість рівня їх фінансової 
стабільності.  
 

Для АТ «БМ банк», ПАТ «ВТБ 

банк», ПАТ «Діамантбанк» 

прогнозується низький рівень 

фінансової стабільності. 
Необхідним є посилений контроль 

за діяльністю відповідних банків, 

постійний моніторинг індикаторів 

їх фінансової стабільності 

 

Слід зазначити, що деякі банки, а саме ПАТ «АКБ "Траст-капітал"», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ 

«Банк альянс», ПАТ «КБ "Земельний капітал"», постійно змінюються свою позицію відносно 

знаходження у кластері, що негативно впливає на фінансову стабільність банківської системи 

в цілому. До таких банків слід висувати жорсткі умови щодо підтримання постійного рівня 

їх фінансової стабільності. 
Банки, у яких є висока ймовірність перейти до кластера більш високого рівня,а саме Для ПАТ 

АКБ «Аркада», ПАТ АКБ «Львів», є так званими граничними банками. Їх нестійке положення могло 

бути викликано різними факторами внутрішнього та зовнішнього середовища. Однак, на даний 

період видно, що у цих банків є можливості для підвищення їх фінансової стабільності. Тому 

необхідним є виявлення причин, які в певні періоди впливали на посилення їх розвитку, а також 

визначити, які саме фактори або які важелі банківського регулювання є ефективними в даній групі 
банків. До них доцільно розробляти й впроваджувати заходи щодо підтримки та розвитку тих 

характеристик, які б допомогли їм зміцнитися в кращому положенні.  
Діяльність банків, для яких прогнозується перехід до кластера низького рівня, такі як АТ «БМ 

банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «Діамантбанк»,повинна бути під постійним пильним контролем НБУ; 

такі банки потребують державної підтримки для фінансового оздоровлення.  

В цілому, очевидні диспропорції у розподілі банків України за рівнем їх фінансової 
стабільності вимагають формулювання пропозицій, які б сприяли створенню умов для 

вирівнювання цих диспропорцій. В компетенції фінансової політики держави не допустити значного 

занепаду одних на тлі розвитку інших фінансових установ, шляхом формування системи 

взаємозв’язків між всіма фінансовими посередниками та розвитку конкурентних переваг найменш 

розвинених з них.  
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The article is devoted to the disclosure of the peculiarities of the implementation 

of international standards for non-financial reporting by foreign and domestic corporations. 

Some aspects of implementation and use of non-financial reporting as the main tool of socially 

responsible business are considered. It was found that the most widely used in the world were 

the standards of GRI – International Standards on Sustainable Development, developed 

by the Global Reporting Initiative. Based on the standards of international organizations in the 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку виникає необхідність посилення 

контрольних і аналітичних можливостей облікової інформації бухгалтерської звітності для 

задоволення потреб системи управління. Тому й постає питання щодо нових вимог, які виходять за 

межі фінансових звітів, і потребують даних нефінансової, тобто інформації про економічні, 
соціальні та екологічні аспекти діяльності. Так, сьогодні більшість світових корпорацій приділяють 

значну увагу концепції сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу. В цьому контексті 
великі компанії, які займають провідні позиції в різних галузях економіки, переходять до якісно 

нового підходу в управлінні корпорацією, зорієнтованому на її результатах в сфері сталого 

розвитку. Даний підхід передбачає регулярне звітування про економічну, екологічну та соціальну 

результативність діяльності корпорації, що дозволяє створити їй позитивний діловий імідж та 

ділову репутацію перед державою та суспільством, підсилити прозорість та інвестиційну 

привабливість.  

Оскільки основною функцією аудиту є перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про 

її достовірність для прийняття управлінських рішень, то актуальним вбачається упровадження 

міжнародних стандартів з нефінансової звітності GRI в Україні як чинника його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню сучасного стану нефінансового 

звітування в світі, особливостей розкриття корпоративних звітів компаніями, інструментарію 

розробки нефінансових звітів присвячені праці В. Воробей, І. Журовської, С. Король, М. Кутузової, 
В. Шаповал, М. Шигун та ін.  

Теоретичним аспектам соціальної звітності присвячені праці таких вчених, як О. Гогуля, 

С. Голов, Є. Іванова, С. Івченко, В. Карагода, А. Костіна, С. Литовченко, М. Ліборакіна, 

О. Оренчина, Д. Панкова, М. Пушкаря, Т. Сіваєва.  
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Окремі питання даної проблематики у галузі знань державного управління висвітлюють 

Н. Балдич, Г. Дмитренко, М. Малиш, Н. Олійник, О. Соколова, В. Юрчишин. 

Метою статті є розкриття особливостей впровадження міжнародних стандартів 

з нефінансової звітності зарубіжними та вітчизняними корпораціями. 

Виклад основного матеріалу. У світі нині є безліч організацій, що розробляють ініціативи та 

рекомендації щодо складання корпоративної, екологічної та соціальної звітності. Зокрема, 

Глобальний договір ООН, Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Рада зі стандартів розкриття 

інформації про екологічний вплив (CDSB), Міжнародна організація по стандартизації (International 

Organization for Standardization, ISO), Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC), Рада 

зі стандартів обліку сталого розвитку (Sustainability Accounting Standards Board, SASB). Однак лише 

деякі з цих стандартів широко використовуються в міжнародній практиці, набувши статусу 

міжнародних стандартів нефінансової звітності. Найбільш вживаними є стандарти GRI – 

Міжнародні стандарти зі сталого розвитку, розроблені Глобальною ініціативою із звітності.  
Global Reporting Initiative (GRI) заснована в 1997 році. В основі даного підходу лежить 

концепція сталого розвитку, тобто побудова балансу між потребами нинішнього покоління 

в економічному добробуті, сприятливому навколишньому середовищі і соціальному добробуті і 
аналогічними потребами майбутніх поколінь1

. Звітність у сфері сталого розвитку – це аналіз 

економічного, екологічного і соціального впливу діяльності компанії, її продукції чи послуг 

на зовнішнє середовище. Мета стандарту полягає у підвищенні рівня підзвітності бізнес-структур 

суспільству. 

Вперше опублікувала соціальний звіт за цим міжнародним стандартом одна з найбільших 

американських корпорацій General Electric у 2005 році. Нині соціальну звітність за стандартом GRI 

представляють понад 300 світових лідерів, серед яких Ford, ABB, Microsoft, General Motors і низка 

інших провідних світових компаній2
. Сьогодні в розвинених країнах нефінансову звітність 

за стандартами GRI надають вже понад 4000 компаній, що є представниками як великого, так і 
малого бізнесу.  

Важливо зазначити, що одна з основних відмінностей і переваг GRI полягає у можливості 
використання рекомендацій поетапно. Це означає, що компанія, яка тільки стає на шлях звітності 
про сталий розвиток, може на першому етапі використовувати тільки загальні принципи документа. 

Також GRI передбачає можливість підготовки звіту тільки по одній або декількох областях 

діяльності з поступовим поширенням на всі інші сфери. 

Зауважимо, що із 250 найбільших у світі корпорації 93% на цей час повідомляють про свої 
показники стійкості і 82% використовують стандарти GRI для складання звітності. Сінгапурська біржа, 

Тайванська біржа, Агентство фінансових послуг Японії (FCA) вимагають від лістингових компаній 

розкриття інформації відповідно до принципів GRI. У Великобританії на законодавчому рівні визначено 

обов’язок компаніям держсектора, які мають соціальну значущість, надавати GRI звітність3
. 

З 2016 р. Асоціація сертифікованих бухгалтерів (АССА, Великобританія, яка об’єднує 178 тис. 

членів і 455 тис. студентів у 181 країні) і CDSB Рада зі стандартів розкриття інформації про 

екологічний вплив випустили звіт про дослідження у сфері різних ініціатив звітності зі сталого 

розвитку. З одного боку, розробники зазначили, що поряд з різноманітною корисною інформацією 

така звітність допомагає стейкхолдерам оцінити, наскільки діяльність компанії – об’єкта інвестиції – 

стійка у своєму розвитку, наскільки вона схильна до ризиків зміни клімату чи впливає на довкілля. 

З іншого боку, як зазначається в спільному звіті АССА та CDSB, відсутність узгодженої стандартної 
термінології до певних компонентів системи звітності зі сталого розвитку призводить до надмірної 
складності в їхньому застосуванні4

. 

В Європейському Союзі значну увагу приділяють питанням втілення принципів соціальної 
відповідальності в діяльність компаній та організацій, її відображення в звітності. Так, прийнятий 

                                                      
1
 Пpoданчук, М.А. Нeфiнанcoва звiтнicть – eфeктивний iнcтpумeнт в peалiзацiї упpавлiнcькиx piшeнь. 

<file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/Downloads/znptdau_2013_ 

2(2)__27.pdf> 
2
 Нeфiнанcoва звiтнicть за cтандаpтoм GRI. <https://finpost.com.ua/news/1602> 

3
 Вopoбeй, В. (2010). Нeфiнанcoва звiтнicть: iнcтpумeнт coцiальнo вiдпoвiдальнoгo бiзнecу. Київ: 

Пpeдcтавництвo OOН в Укpаїнi, 84. 
4
 Любящeва, O. Cущeнкo, O. Тpи «П» звiтнocтi зi cталoгo poзвитку: пpoблeми, пepcпeктиви, пepeваги. 

<http://eizvestia.com/uk/ekonomika-ukr/full/488-tri-p-zvitnosti-zi-stalogo-rozvitku-problemi-perspektivi-perevagi> 
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регуляторний акт Європарламенту та комісії № 1221/2009 з питань добровільної участі організацій у 

звітності щодо екоменеджменту та аудиту (EMAS). У 2004 році було прийнято європейські 
директиви 2004/17 і 2004/18, які заохочують споживачів до придбання товарів саме у соціально 

спрямованих структур бізнесу. Зокрема, багато товарів мають спеціальні знаки та позначки, які 
вказують на соціально відповідального виробника1

. 

Соціально орієнтоване ведення бізнесу в європейських країнах спирається на низку 

документів, а в деяких державах – на відпрацьовані інституційні механізми регулювання відносин 

держави та бізнесу. Окремі країни перетворили корпоративну соціальну відповідальність і звітність 

на ефективний інструмент державної політики. Законодавство, що регулює питання оприлюднення 

великими компаніями своїх соціальних звітів, існує в Данії, Швеції, Норвегії, Голландії, Франції, 
Великій Британії, Канаді та ін. Понад 3000 великих європейських корпорацій щорічно 

оприлюднюють соціальні звіти про те, що вони зробили впродовж року на користь зацікавлених 

сторін.  

Країни ЄС у 2017 році почнуть виконувати положення Директив 2013/34/ЄС та 2014/95/ЄС, які 
зобов’яжуть великі компанії з персоналом понад 500 осіб (злиття та поглинання) надавати нефінансові 
звіти, розкриваючи екологічні, соціальні та управлінські ризики. Вимогами вказаних Директив є 

необхідність звітування не лише стосовно внутрішніх ризиків, а й загроз, які виникають між 

постачальниками та субпідрядниками. Тим самим навіть компанії з країн, що не входять до складу 

ЄС, але постачають туди свою продукцію, мають контролювати обсяги викидів парникових газів, 

брати участь у вирішенні соціальних проблем, проблем менеджменту компанії тощо. 

Різке зростання вимог до звітності зі стійкості привело у 2016 р. до наявності в 64 країнах 

383 інструментів. 248 з них є обов’язковими, 135 – добровільні звіти, хоча ще 2006 р. у світі 
налічувалося 35 обов’язкових і 25 добровільних вимог у розкритті інформації, інструкцій та основ2

. 

Деякі з ініціатив з розкриття нефінансової інформації обговорювали учасники літньої школи 

«Розвиток низьковуглецевої економіки», що проводить фонд Конрада Аденауера в м.Києві (2015-

2016 рр.). Слухачі дійшли висновку, що компаніям важко самим визначитися та вибрати систему 

добровільної звітності щодо сталого розвитку, адже різні керівництва та ініціативи досить великі, 
складні в застосуванні й затратні з погляду моніторингу, збирання та оброблення інформації. Проте 

дедалі більша потреба в такій інформації з боку користувачів змушує компанії готувати такі звіти. 

В очах клієнтів та інвесторів компанії, які відкрито надають інформацію про соціальні та екологічні 
аспекти своєї діяльності, є соціально відповідальними3

. 

Беззаперечним є той факт, що запровадження принципів корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ) та стандартів соціальної нефінансової звітності є важливим завданням й для 

України. Воно має дві основні цілі – підвищення довіри суспільства до підприємницьких структур 

та реформування системи надання звітності відповідно до міжнародних стандартів і практик4
. 

Нині створено Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», який виконує 

функцію провідної незалежної експертної організації та працює в Україні більше шести років. Центр 

є членом Правління Глобального договору ООН (2010–2013 рр.), національним партнером CSR 

Europe (Брюссель) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (WBCSD, Женева). До ініціатив 

Центру приєдналися 38 компаній, які представляють різні сектори економіки: металургію, 

банківську систему, телекомунікації тощо. До його найвагоміших здобутків можна віднести 

приєднання України до розробки міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000; 

реалізацію Ініціативи «Підприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві», яка має на меті узагальнити 

досвід стратегічного планування найуспішніших компаній України і розробити таку національну 

модель співпраці бізнесу та суспільства, де компанії намагатимуться брати до уваги соціальні й 

                                                      
1
 Iваницька, O. Глoбальнi cтандаpти coцiальнoї вiдпoвiдальнocтi бiзнec. <http://n-auditor.com.ua/uk/component/ 

na_archive/1241?view=material> 
2
 Cтeпанoва, А. Cтандаpти GRI: фopмування взаємopoзумiння мiж пiдпpиємcтвами, iнвecтopами та 

cуcпiльcтвoм. <https://fz.ligazakon.net/#/articles/FZ001211> 
3
 Нeфинанcoвая oтчeтнocть в Укpаинe: как, зачeм, интeгpиpoванная oтчeтнocть как пocлeдняя тeндeнция. 

Цeнтp «Pазвитиe кopпopативнoй coциальнoй oтвeтcтвeннocти» (Пpoeкт «Oбъeдиняeмcя Pади Peфopм» 

(UNITER). <http://www.csr-review.net/nefinansovaya-otchetnost-v-ukraine-kak-zachem-integrirovannaya-otchetnost-

kak-poslednyaya-tendentsiya> 
4
 Нeфiнанoва звiтнicть: iнcтpумeнт coцiальнo вiдпoвiдальнoгo бiзнecу. <http://svb.ua/sites/default/files/non-

financial_reporting_ua__0.pdf> 
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екологічні питання у своїх бізнес-стратегіях; проведення різних заходів із залученням представників 

влади, бізнесу та громадськості1
. 

Водночас варто зауважити, що у нашій державі, на жаль, лише окремі великі компанії беруть 

на себе зобов’язання щодо ведення та надання соціальної звітності. Тому важливим вважаємо 

подальший розвиток ініціатив корпоративної соціальної відповідальності та впровадження 

міжнародних стандартів звітності як важливого елементу підвищення рівня взаємовідносин бізнесу, 

влади та громадськості. 
Необхідність впровадження соціальної звітності, наприклад, за стандартами GRI, в Україні 

зумовлена цілою низкою об’єктивних факторів. Йдучи європейським шляхом Україна повинна 

переймати європейські практики розкриття підприємствами свого потенціалу корисності 
суспільству. Нашій державі варто орієнтуватися на найсучасніші тенденції та міжнародні стандарти 

надання інформації. GRI не тільки розробляє вимоги до розкриття інформації підприємств, а й задає 

загальносвітові тренди, формуючи цим самим нову філософію управління стійким розвитком. 

Наступний фактор – у посткризовий період в очікуванні нової глобальної кризи важливо 

відпрацювати практику управління нематеріальними активами і ризик-менеджменту, оцінити 

можливості співпраці уряду та підприємницьких структур. Число організацій, що прагнуть 

до політики сталого розвитку, різко зросло. Це зумовлено тим, що урядові та регулюючі органи 

різних країн вимагають від компаній уважніше ставитися до екологічних та соціальних наслідків 

своєї діяльності та надавати відповідну звітність. Також у громадянського суспільства України, що 

активізувалось після Революції Гідності, зростає інтерес до такої звітності.  
Ще один фактор полягає у чіткому розумінні взаємозв’язку між економічною активністю і 

питаннями сталого розвитку та усвідомленні економічної вигоди, яку організації можуть отримати 

при інтеграції політики сталого розвитку в їх стратегії.  
Недоліки подання нефінансових звітів українських компаній полягають в тому, що вони 

не зазначають кількісні та вартісні нефінансові показники та інформацію про подальші стратегічні 
плани. У такому випадку втрачається сенс подання нефінансової звітності. В більшості, показники, 

що використовуються у соціальній звітності у сфері стійкого розвитку, переважно є вибірковими і 
несистемними, які безпосередньо не відповідають основним критеріям соціального та екологічного 

розвитку підприємств. Проблемним є й те, що через відсутність стандартизованої форми соціальної 
звітності неможливо порівняти між собою нефінансові звіти компаній.  

Провідними українськими фахівцями розроблено Концепцію Національної стратегії 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні, яка розглядається як складова загальної Стратегії 
розвитку Європи-2020. Вважаємо за необхідне якнайшвидше впровадження Національної стратегії 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні з метою покращення позитивного іміджу нашої 
держави за кордоном, демонстрації її прагнення рухатися відповідно до сучасних європейських і 
світових тенденцій, дотримання концепції сталого розвитку, відповідального ставлення до проблем 

суспільства і навколишнього середовища. Прийняття стратегії соціальної відповідальності бізнесу 

стане значним кроком на шляху до модернізації економіки країни, підвищення 

конкурентоспроможності на міжнародних та світових ринках, та полегшення процесу євроінтеграції 
в цілому. Створення законодавчої бази політики соціального розвитку сприятиме створенню 

бізнесового та інвестиційного клімату в Україні, покращить відносини з Євросоюзом, залучення 

інвестицій, вихід України і вітчизняних підприємств на нові ринки2
. 

В Україні підготовка нефінансових звітів все ще є прерогативою великих національних 

компаній та представництв міжнародних корпорацій. Але помітна позитивна динаміка. І що є 

особливо важливим, у 2016 році впроваджувати звіти з використанням стандартів GRI почали 

великі державні підприємства. Якщо у 2008 році в нашій країні нефінансову звітність за стандартом 

GRI підготувала лише одна компанія, то за підсумками минулого року їх кількість зросла до 15. 

Поясненням є те, шо в українському середовищі поступово формуються тенденції, характерні для 

світової ділової спільноти, а саме у розумінні нефінансової звітності як важливого елемента системи 

управління, інструмента діалогу з зацікавленими сторонами. 

                                                      
1
 Iваницька, O. Глoбальнi cтандаpти coцiальнoї вiдпoвiдальнocтi бiзнec. <http://n-auditor.com.ua/uk/ 

component/na_archive/1241?view=material> 
2
 Пpoданчук, М.А. Нeфiнанcoва звiтнicть – eфeктивний iнcтpумeнт в peалiзацiї упpавлiнcькиx piшeнь. 

<file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/Downloads/ 

znptdau_2013_2(2)__27.pdf> 
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Згідно з прогнозами Baker Tilly, 2017 рік стане ще прогресивнішим щодо впровадження такої 
звітності завдяки зацікавленості як з боку інвесторів та кредиторів, так і з боку українського 

суспільства та співробітників компаній1
. 

Тому пропонуємо пришвидшити впровадження міжнародних стандартів соціальної звітності 
як одного з інструментів управління та чинника розвитку аудиту. Адже стандартизація нефінансової 
звітності забезпечить українським компаніям об’єктивне зіставлення інформації нефінансових 

показників з іншими показниками, дасть можливість встановити взаємозв’язок між ними, визначити 

напрями подальшого стратегічного розвитку. Окрім цього, спроектує вектор процесів реалізації 
соціально-трудових відносин й управління компаніями з метою удосконалення державної соціальної 
політики.  

Висновки. Отже, нефінансова звітність в Україні знаходиться на етапі активного розвитку і 
має значний незадіяний потенціал, зважаючи на невисокий відсоток кількості компаній, які 
звітують. А факт подання нефінансової звітності свідчить про певний етап розвитку підприємства, 

усвідомлення важливості доведення її до суспільства. Разом з тим, в Україні процес розвитку 

нефінансової звітності є інтенсивним, проте несистемним, тому сьогодні нагальним є використання 

GRI з метою формування комплексної системи ефективних інструментів її об’єктивної оцінки. 

Подальше використання досвіду розвинених країн світу дозволить Україні вийти на новий, вищий 

етап свого соціального та економічного розвитку. 

Складання нефінансових звітів є не що іншим, як доведення суспільству свого прагнення 

дотримуватися принципів соціальної відповідальності. Проте, тільки звіти деяких компаній 

показують високий рівень підготовки до самої процедури звітування та відповідальності за подану 

у звітах інформацію. Незважаючи на те, що за низкою критеріїв нефінансовий звіт має другорядний 

статус та потребує більшої прозорості для підвищення довіри до нього, саме соціальна звітність 

буде ефективним інструментом внутрішньої та зовнішньої політики діяльності підприємств, а роль 

аудиту – у відображенні об’єктивної ситуації, де буде враховано спільні риси та особливості 
фінансової й нефінансової звітності, що стане основою для розробки та реалізації стратегічних 

проектів держави й бізнесу.  

References: 

1. Prodanchuk, M.A. Nefinansova zvitnist – efektyvnyj instrument v realizaciyi upravlinskyx rishen [Non-financial 

reporting is an effective tool for realization of management decisions]. <file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0% 

D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/Downloads/znptdau_2013_2(2)__27.pdf> [in Ukrainian]. 

2. Nefinansova zvitnist za standartom GRI [Non-financial reporting according to the GII standard]. 

<https://finpost.com.ua/news/1602> [in Ukrainian]. 

3. Vorobej, V. (2010). Nefinansova zvitnist: instrument socialno vidpovidalnogo biznesu [Non-financial reporting: 

an instrument for socially responsible business]. Kyiv: Predstavnycztvo OON v Ukrayini, 84. [in Ukrainian].  

4. Lyubyashheva, O. Sushhenko, O. Try «P» zvitnosti zi stalogo rozvytku: problemy, perspektyvy, perevagy[Three 

"P" of reports on sustainable development: problems, prospects, benefits]. <http://eizvestia.com/uk/ekonomika-

ukr/full/488-tri-p-zvitnosti-zi-stalogo-rozvitku-problemi-perspektivi-perevagi> [in Ukrainian]. 

5. Ivanyczka, O. Globalni standarty socialnoyi vidpovidalnosti biznesu [The Global Standards for Business Social 

Responsibility]. <http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/1241?view=material> [in Ukrainian]. 

6. Stepanova, A. Standarty GRI: formuvannya vzayemorozuminnya mizh pidpryyemstvamy, investoramy 

ta suspilstvom [GII Standards: the formation of understanding between enterprises, investors and society]. 

<https://fz.ligazakon.net/#/articles/FZ001211> [in Ukrainian]. 

7. Nefynansovaya otchetnost v Ukrayne: kak, zachem, yntegryrovannaya otchetnost` kak poslednyaya tendency`ya 

[Non-financial reporting in Ukraine: how, why, integrated reporting as the latest trends]. Centr “Razvy`ty`e 

korporaty`vnoj socy`al`noj otvetstvennosty`” (Proekt “Obyedy`nyaemsya Rady` Reform” (UNITER) [The Center 

"Developing of Corporate Social Responsibility" (The Project "Unite for the Reforms" (UNITER)]. 

<http://www.csr-review.net/nefinansovaya-otchetnost-v-ukraine-kak-zachem-integrirovannaya-otchetnost-kak-

poslednyaya-tendentsiya> [in Russian]. 

8. Nefinanova zvitnist: instrument socialno vidpovidalnogo biznesu [Non-financial reporting: an instrument 

for socially responsible business]. <http://svb.ua/sites/default/files/non-financial_reporting_ua__0.pdf> 

[in Ukrainian]. 

 

 

                                                      
1
 Нeфiнанcoва звiтнicть за cтандаpтoм GRI. <https://finpost.com.ua/news/1602> 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 76 

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 

 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 5 2017 

 77 

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); 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 78 

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).  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 5 2017 

 79 

Become a Contributor for the Journal 

 
EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

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 
Page Limit is 10 – 30 pages. 

The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German. 

 

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. 

 

Address for service:  
E-mail: publications@eujem.cz 

 

Web: http://eujem.cz 

 

Mailing Address:  
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 

 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 80 

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). 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 3 Issue 5 2017 

 81 

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. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, ноябрь, 21). 

Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, ноябрь, 21). 

Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 

суспільства 2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 

  

Reference to an article in a Code, Law, Constitution, etc.: 
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> (2013, ноябрь, 21) 

 
 


