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Iyad A. Al-Nsour, 
Sa’dun N. Al-Heety, Prof., Dr. 
AL-Madinah International University, Malaysia 

THE ROLE OF ISLAMIC MICROFINANCE  

IN THE ECONOMY OF JORDAN 

This study aimed at determining the impact of Islamic microfinance on the Jordan Economy 

through diagnosing its impact on developing the SMEs, measuring the efficiency and productivity 

levels, and the relative changes in Production Factors Prices in such enterprises in such SMEs. 

This study is used the econometric method. The study found that SMEs financed by Islamic 

banks still less capable comparing to other specialized institutions in creating job opportunities. 

The results showed that SMEs financed by the Islamic banks achieved the lowest economic 

efficiency, SMEs funded by specialized institutions have more productivity, finally the response 

rate of SMEs financed by Islamic banks to the prices changes of the production factors is greater 

than other enterprises in the economy. 

Keywords: Islamic Microfinance, Jordan Economy, Employment Efficiency, Productivity, SMEs. 

1.1 Introduction: 

The Islamic finance was practiced predominantly in the Muslim world through the middle 
ages, when the role of the Islamic state overtopped in the world economic system. The actual 
history of the application of Islamic banking dates back to the early 1970s, after the launch of 
the first international conference on Islamic economics in the United Arab Emirates, followed by 
establishing The Islamic Development Bank (IDB) in 1975. Many countries adopted 
the establishment of Islamic banks that were opened, mostly in Egypt, Sudan, Kuwait and 
Bahrain. 

The basis for all Islamic finance lies in the principles of the Shariah, or Islamic Law. Central 
to Islamic finance is the fact that money itself has no intrinsic value. As a matter of faith, a Muslim 
cannot lend money to, or receive money from someone and expect to benefit: interest (known as 
riba) is not allowed. To make money from money is forbidden – wealth can only be generated 
through legitimate trade and investment in assets, and the use of disposable money in a productive 
manne1. 

Money must be used in a productive way. Islamic believe that instead of a fixed reward there 
will be a variable reward based on actual return. In this sense in the Islamic system depositors are 
entitled to share the bank´s net profit (or loss) according to the profit-loss-sharing (PLS) ratio 
stipulated in their contracts. In case of loss the quantity of the deposits can be reduced. Depositors 
then are somehow like shareholders, who earn profit when the bank turns a profit and lose a part 
of their savings if it posts a loss. However, depositors do not have voting right and they do not 
own any part of the equity of the bank. 

Financial contracts are based on a PLS principle. Profit sharing is an incentive for both the 
borrower and the lender to work together to ensure the success of its business venture. Under this 
idea financing can be equally available to anyone with a productive project. Thus the return 
of financial and real capital financed will depend both on productivity and on the soundness of the 
project. The Islamic financial system facilitates lending, borrowing and investment functions 
on a risk-sharing basis. This allows market forces to determine the productivity of capital rather 

                                                      
1
 Onakoya, A., Onakoya, A. (2013). The performance of Traditional and Islamic banks in the United Kingdom: 

A comparative analysis. Journal of Finance and Economics,  Vol. 4, No. 3, 74-87. 
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than fixing it in priori basis as an "interest rate" through the free market mechanism that encourage 
speculative use and hoarding of capital. 

Though representing only a small portion of the global assets, the Islamic finance market has 
been growing over 20% annually and is set for continued growth. The volume of Shariah (Islamic 
law)-compliant assets grew by an average of 28%, rising to over $1 thousand million in 2010 from 
$822 million in 2009. The industry has also continued to expand in terms of the number 
of institutions. According to the latest figures, the number of Shariah-compliant institutions has 
reached to 435, with a further 191 conventional banks having Shariah divisions, and targeting non-
Muslims also in their preference for this area of finance1. 

Islamic banks still seek to improve and develop their banking business in the light of the 
financial development witnessed by the international financial sector ,they are also trying to adapt 
to these developments by developing the processes of organization, supervision, implementation 
methods and practice principles, and performing institutional changes, So as to be able to compete 
in the international market, and to provide products that meet and promote the needs and desires 
of depositors and investors alike2. 

 
2.1 Literature Reviews: 
SMEs are widely recognized as engine of economic growth and key contributors to the 

sustainable gross domestic product (GDP) of all countries, including developing and emerging 
economies3. SMEs play an important role in creating employment opportunities for both skilled 
and unskilled workers across many sectors, including manufacturing and service. However, higher 
costs and strict regulatory environments do not support SME growth and access to finance in the 
countries they operate4. 

It is clear that access to financing is a major issue for the SME sector, especially in Muslim 
countries. SMEs either do not use conventional financing or only use limited financing due to 
religious reasons and sentiments. SMEs that do not use available finance due to religious reasons 
represent a new funding potential for Islamic finance over the next few years. The funding 
shortage is most acute in countries where local SMEs won’t consider conventional banking 
alternatives. In Saudi Arabia, for example, up to 90% of SMEs are specifically looking for 
Shariah-compliant banking services, which means a large chunk of them are effectively shut out of 
the lending market because they are not open to non-Islamic finance. Most banks also avoid 
regional SMEs, regardless of their religious affiliation, because average SME loans yield relatively 
low returns and the industry has poor regulatory environments. Islamic financial institutions needs 
to target this cash deficient SMEs5. 

SMEs approach banks largely for working capital requirements or asset financing. Even 
though several products and structures are in place, the sector continues to be underpenetrated 
by Islamic banks. There is significant potential for Islamic banking products in the SME sector 
largely due to the religious orientation of many of these companies, especially those operating 
in rural areas. Banks should look at targeting smaller customers with retail-based offerings and 
larger customers with more corporate and sophisticated banking services6. 

                                                      
1
 Waked, B. (2016). Access to Finance by Saudi SMEs: Constraints and the Impact on their Performance. PhD Thesis: 

College of Business. 
2
 Onakoya, A., Onakoya, A. (2013). The performance of Traditional and Islamic banks in the United Kingdom: 

A comparative analysis. Journal of Finance and Economics,  Vol. 4, No. 3, 74-87. 
3
 Chittithaworn, C., Islam, A., Keawchana, T., Yusuf, D. (2011). Factors Affecting Business Success  

of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Thailand. Asian Social Science, тщю (7) 5, 180-190. 
4
 Nsour, I. (2009). Measuring The Efficiency of Public Microfinance Oriented to Developing SMEs In Jordan. 

Arab Journal of Administrative Sciences, no. 3. Kuwait. 
5
 Moruf, O. (2013). Evaluation of the Nigerian Microfinance Banks Credit Administration on Small and Medium 

Scale Enterprises Operations. International Review of Management and Business Research, no. 2(2). 
6
 Karim, N., Michael, T., Xavier, R. (2008). Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche. Report. CGAP. 
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The increase of Islamic Bank Financing is expected to improve business performance 
as stated by Gronroos (1990)1, that the stronger the relationship between small businesses and the 
bank then will make the better performance. In addition to improving business performance, 
Islamic bank financings are expected to take effect in improving the SME‟s well being. So, after 
getting Islamic bank financing, it is expected venture capital or infrastructure of agribusiness 
SMEs are fulfilled in facilities, so they can improve performance in performing activities of 
production to marketing its products in order to achieve growth in assets and profitability. 
Agribusiness is a business in which agriculture can also be judged performance, which included 
assets, income, sales and prices. 

Based on the data of the main problems of SMEs, hence their lack of capital will reduce the 
ability of agribusiness in providing raw materials, and this will have an impact on the lack of 
creative ability or in product innovation. Therefore, it is needed the fulfillment of financing capital 
including Islamic bank. If SMEs are still experiencing problems such as raw materials, marketing, 
capital and the other then its business performance will decline. This is due to businesses that lack 
of capital. Lack of capital will had an impact to difficulty in providing raw material, innovation, 
etc. So that sales, profits and assets of the business as an indicator of business performance will 
also decrease. 

The Other studies, especially those dealing with Islamic finance, aimed at finding out the 
impact of this financing on a set of macroeconomic variables ,particularly the rate of economic 
growth, the volume of domestic investment and the inflation rate. The results of these studies have 
confirmed the positive and strong impact of Islamic finance in promoting growth in local 
economies. There are many studies have examined the impact of financial constraints on SMEs, 
and found that these constraints have clearly affected the profitability of SMEs and have clearly 
reduced them. Other studies have also examined the impact of Islamic banking on the 
entrepreneurial motivation, competitiveness and performance of small enterprises. These studies 
have confirmed the positive impact of the Islamic banking on both the entrepreneurial motivation 
and the level of competitiveness of the small enterprise, while it is clear that Islamic banking does 
not affect small enterprises. 

For instance, there are a statistically significant positive relationship between Islamic finance 
and GDP, domestic investment, and economic growth2. This means that the Islamic finance 
contributes significantly to the promotion of the economic activity and it supports the process of 
economic development. The study confirmed that the statistical significant negative correlation 
between Islamic finance and inflation rate which that the Islamic finance enhances the production 
of goods and services in the economy field leading to a decline in the general price level. 

The Islamic banking is positively associated with economic growth even after controlling for 
various determinants, including the level of financial depth3. But the bank for international 
settlements (2014) shows that start-ups which report finance as their greatest constraint receive 
smaller new loans and evidence that financing constraints reduce start-up profitability. We do not 
find a similar relationship for older SMEs in pre-crisis data. Therefore, policy initiatives which 
ease financing constraints for start-ups could play an important role in boosting economic growth. 
However, following the protracted financial crisis in Europe, we also find that financial constraints 
reduced profitability in the cohort. 

In 2014 a study showed that there is bi-directional long-run Granger causality between real 
GDP and financial Islamic banking development, reflecting a positive contribution of Jordanian 

                                                      
1
 Gronroos, C. (1990). Relation Marketing Logic. Asia Australia Marketing Journal, no. 4(1). 

2
 Alawneh, M., Al-Fawwazm, T., Shawaqfeh, G. (2015). The Impact of the Fiscal and Quantitative Monetary Policies 

on the Domestic and Foreign Direct Investment in Jordan: An Empirical Study. International Journal of Academic 
Research in Accounting, Finance and Management Sciences, no. 5(4). 
3
 Imam, P., Kangni, Kpodar (2010). Islamic Banking: How Has it Diffused. IMF Working Paper, 10(195). 
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Islamic banks in financing the process of Jordanian social and economic development. The 
relation appears to be unidirectional relation between real GDP and DEPT running from real GDP 
to DEPT reflects the excess liquidity problem that all Jordanian Islamic banks suffer from it. With 
regarding to short-run causality there isn’t any significant relations between FIBD and EG1. 

Hove, Sibanda & Pooe2 add that Islamic banking has a positive impact on both 
entrepreneurial motivation and firm competitiveness while the relationship between 
entrepreneurial motivation and the business performance of SMEs was found not to be significant. 
Furthermore, the study found that firm competitiveness has a highly significant and strongly 
positive impact on business performance of SMEs. In view of these findings, the paper concludes 
with some implications and policy recommendations for both the banks and the government. In 
Pakistan, the Islamic banking had positive impact on economic development3. Some scholars 
around the world consider the use of Islamic banking more convenient for economic development. 
These results also indicate that improving the infrastructure of Islamic finance in Pakistan could 
benefit economic development. Islamic banks can play an important role in Pakistan today. 

There is no doubt that the previous studies have shown the importance of Islamic finance in 
developing and improving SMEs and seeing it as an effective strategy in achieving growth and 
development, and its ability to absorb labor supply and creating new opportunities for Job seekers 
and increasing the incomes, and here4 shows that SMEs are considered sustainable solutions that 
are reflected positively on the economic growth. But the study of Johnson (2013)5 showed that 
Islamic banks are not significantly correlated with economic growth. Most notably, including the 
Islamic banking instrument affects the strength of beta-convergence. 

Generally, a lot of studies have tried to find and identify the impact and the relationship 
between the concept of Islamic finance, and a lot of economic indicators, and some studies 
differed in reaching an agreed about outcome. According to the concept of Islamic microfinance 
still there are a limited number of those studies that have tried to search what this concept and its 
association with certain variables, which is considered an important justification for conducting 
this study. 

 
3.1 Data and Methodology : 

There are two types of data: primary data and secondary data. The data collection methods 
are usually different according to the data collected. Primary data, for example, are original and 
collected for the purpose of the study. Secondary data provide a broader cover for the general 
framework of the study. The methods which are used to collect primary data are interview and 
questionnaire, all of which supplement the lack of secondary data or its deficiency on achieving 
the objectives of the study. The questionnaire is handled to the respondent to answer, while the 
interview is one of the communication tools through which questions are directed to the 
respondent, generally in this study the following data sources were used. 

This study is considered an econometric one as it uses and applies statistical methods in the 
practical evaluation of economic relations. It also emphasizes the measurement and analysis 

                                                      
1
 Oqool, M., Okab, R., and Bashayreh, M. (2014). Financial Islamic Banking Development and Economic Growth: 

A Case Study of Jordan. International Journal of Economics and Finance, no. 6(3). 
2
 Hove, P., Sibanda, K., Pooe, D. (2014). The Impact of Islamic Banking on Entrepreneurial Motivation, 

Firm Competitiveness and Performance in South African Small and Medium Enterprises. Meditation Journal  
of Social Sciences, no. 5(15).  
3
 Sarwer, S., Ramzan, M., Ahmad, W. (2013). Does Islamic Banking System Contributes to Economy Development. 

Global Journal of Management and Business Research, no. 13(2). 
4
 Santos, F. (2009). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. Faculty and Research Working Paper, 

Social Innovation Centre, INSEAD, 2009/23/EFE. <http://knowledge.insead.edu/abstract.cfm?ct=25999#>. 
5
 Johnson, K. (2013).The Role of Islamic Banking in Economic Growth. CMC Senior Theses. 

<http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/642>. 
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of realistic economic phenomena in quantitative analysis to assist in policy making, decision-

making and predicting the values of future economic variables. The econometric studies can be 

considered as a scientific application of both economic theories and the mathematical economy, 

through practical application of the content of economic theories and mathematical relations on 

economic phenomena
1
. This study, using econometric economic models, attempts to identify the 

effect of the financing granted to small and medium enterprises by the Islamic banks operating 

in Jordan on a number of variables: the rate of unemployment in the economy, the level 

of efficiency in small enterprises, the level of productivity in these projects, and finally the effect 

of relative changes in prices of production factors used by these projects
2
. 

 

4.1 Empirical Findings: 

4.1.1 The First Hypothesis: There is a Statistical Positive Impact of Islamic 

Microfinance on Developing The SMEs in Jordan. 

In this hypothesis, it will be used Cobb–Douglas Production Function (C-D). This function is 

defined as the physical relationship between the quantities of production of the commodity and the 

quantities of inputs used in the production of each and can be expressed in the following form: 

Q = AL
B0 

K
B1

  (1) 

Whereas: A : Means technological progress. B0: elasticity of Production for labor factor. B1: 

elasticity of production for capital factor. Q:Value Added (Quantity of Production) in JD. K: 

capital granted in JD. L: number of workers. 

This function will be used to measure the impact of increased funding resources 

on increasing the employment of workers in SMEs funded by Islamic banks under study after 

estimating the parameters in formula 7 and converting them into the logarithmic formula, adding 

the random error limit, which assumes that it achieves the conditions of applying the method of the 

ordinary least squares (OLS), then calculate returns to scale of those projects and accordingly: 

1. If (B0 + B1) is greater than one, it means that the returns to scale are increasing. 

2. If (B0 + B1) is less than one, it means that returns to scale are decreasing. 

3. If (B0 + B1) is equal to one, then the returns to scale are constant. 

Table 1 

The Results of Applying Cobb-Douglass Function  

and Its Statistical Indicators 

Statistical indicators B1 B0 SMEs Type 

r=0.867 R
-2 

=0.752 F=9.109 

Siq.=0.015 D-W=1.545 

t*=1.895 

0.109 

(1.147) 

0.295 

0.229 

(2.477) 

0.048 

SMEs Financed By Islamic Banks  

r=0.981 R
-2 

=0.95 F=77.607 

Siq.=0.0 D-W=1.213  

t*=1.895 

0.663 

(3.886) 

0.008 

0.459 

(1.941) 

0.1 

SMEs Financed By Specialized 

Institutions  

*The values between the brackets indicate the value of the t test. 

*All values of "t" with significant value 0.05. *"t" represents the value of the tabular test. 
 

                                                      
1
 Pagan, A. (1987). Three econometric methodologies: A critical appraisal. Journal of Economic Surveys, no. 1, 5. 

2
 Sim, K. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, no. 48(1). 
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Based on the results of the logarithmic estimation of the Cobb-Douglas production function, 

and after adjusting the estimation process to take into consideration the autocorrelation problem 

experienced by the initial estimates, the results show that the capital factor (value B1) in SMEs 

financed by the Islamic banks under study has no effect on production (as measured by value 

added) and this is shown from the "t" test value (1.147) or by the (significant) which reached 

(0.295). Such an outcome indicates that SMEs financed by Islamic banks operating in Jordan 

depend heavily on the labor factor of creating production (value added) more than the capital 

factor. Based on this result, we accept that SMEs financed by the Islamic banks under study are 

labor intensive. 

Although the results of the assessment have been adjusted to eliminate the problem of self-

correlation, the problem remains in the estimation of all SMEs financed from sources of funding. 

SMEs financed by Islamic banks were found to be characterized by a decrease in volume returns 

(0.338) compared to SMEs financed by specialized lending institutions (1.122) which is located 

in the stage of increasing returns. This means that the productivity level of production factors 

in SMEs funded by Islamic banks under study is low, therefore there is a clear and substantial 

potential for increasing production levels. Perhaps more training of workers on modern job 

training methods in work place, as well as improving qualification levels will have the greatest 

impact on increasing the productivity of SMEs. 

In comparison with SMEs financed from various sources in Jordan, it was found that those 

financed by specialized lending institutions rely on the capital factor in generating the production 

(value added). The theory of SMEs is argued that SMEs are important in creating employment 

opportunities and absorbing surplus labor supply as opposed to larger projects which consumes 

a lot of capital and employs few workers. According to SMEs financed by Islamic banks under 

study, they are still less capable than their counterparts financed by specialized institutions in the 

creation and provision of additional employment opportunities for many of the reasons to be 

discussed later. 

 

4.1.2 The Second Hypothesis: The Efficiency Level of Islamic Microfinance Is Higher 

Than the Other Specialized Microfinance Institutions in Jordan. 

In order to apply this standard on SMEs financed by the Islamic banks under study and their 

counterparts funded by other sources under comparison, we use the real wages calculated in table 

(2) as an approximate indicator of the social cost of the labor factor. The interest rate that reflects 

the social cost of the capital factor is the weighted average on which SMEs financed by the Islamic 

banks under study, and other sources under comparison, as shown in table (1), by using value 

added rather than production volume and available data for 2016, the results of this standard are 

shown in table (2).  

Minimum r*K+W*L/Q 

Table 2 

Results of the Farell standard using the average  

of real wage for 2016 

Farrell 

Index 

Average Real 

Wage 
Average Actual Wage SMEs Type 

10.76 53340.2 6309 SMEs Financed By Islamic Banks 

3.89 8985 5978 SMEs Financed By Specialized 

Institutions  
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The results showed that SMEs financed by the Islamic banks achieved the lowest economic 
efficiency compared to the achievements of their counterparts funded by specialized institutions, 
and this result is different from the hypothesis which says that SMEs financed by those banks are 
economically more efficient, compared to SMEs funded by government specialized institutions. 
Generating one JD of value added in SMEs financed by Islamic banks requires (10.8) dinars as the 
cost of the prices of production factors, and it's higher than those required by SMEs funded by 
specialized sources (3.89). This means that SMEs which receive financing from other sources 
in the economy (except Islamic banks) are economically more efficient in generating output 
as measured by value added. This result is contrary to the second hypothesis. The contradiction 
between the hypothesis and the result is due to the high cost of the labor factor represented in the 
real wage in SMEs financed by Islamic banks compared to those funded from other sources, and 
this is consistent with the data obtained from Islamic banks under study, which showed that the 
cost of one worker in SMEs financed from those banks up to JD (38) thousand, and at a time this 
cost reaches less than JD 2,500 in the specialized lending institutions, not to mention the 
concentration of SMEs funded by those banks in the capital-intensive industrial sectors, and 
moving away from their ability to run workers and absorb their surplus. 

 
4.1.3 The Third Hypothesis: The productivity level Islamic Microfinance Is Higher 

Than the Other Specialized Microfinance Institutions In Jordan. 

The total measures of Average productivity means the average of total productivity of the 
production factors, and the average volume of production (measured by value added) of all the 
productivity factors used in the production process. The table below shows that SMEs funded by 
the Islamic banks have the least average total productivity of the production factors compared to 
SMEs funded from other sources under comparison. By this result, we refuse the first hypothesis 
which sees that SMEs financed by the Islamic banks operating in Jordan have the most efficient 
productivity. SMEs funded by specialized funding institutions have more total productivity 
of production factors than those of Islamic banks but less productive than SMEs financed from 
other sources operating in the economy. The reason for these differences in the average 
productivity of the production factors is mainly due to the quality of the labor factor in terms 
of training, skill and experience as well as the quality of machinery and equipment used 
in production. 

Table 3 

Average of total productivity of SMEs according to sources  

of funding for the year 2016. 

ATP B1 B0 K L VA SMEs Type 

2.142 0.3225 0.6775 218360000 4170 156879728 SMEs Financed 
By Islamic Banks 

13.164 0.591 0.4091 4585952 15182 35685659  SMEs Financed 
By Specialized Institutions 

 
In the third hypothesis, we have, formerly, shown that SMEs financed by Islamic banks 

operating in Jordan are less economically efficient compared to their counterparts funded by other 
sources under comparison. It was found that the SMEs financed by Jordan Islamic Bank have 
negative productivity compared with their counterparts funded by the Islamic International Arab 
Bank. It has become clear that the average total productivity of production factors in SMEs 
financed by other lending sources (excluding specialized lending institutions and Islamic banks) 
exceeds the total productivity achieved by other types of projects operating in the economy. 
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4.1.4 The Fourth Hypothesis: There is a Statistical Positive Impact of Relative Changes 

in Production Factors Prices on Islamic Microfinance in Jordan. 

The table (4) shows that the productivity of the worker from the quantity produced 
(the share of one worker) in SMEs financed by Islamic banks is decreasing over time. This result 
is shown by test "t" (2.718) and is also decreasing in the total of SMEs funded from other 
sources under comparison, while it was found that the productivity achieved by the worker 
increases over time. The substitution elasticity of SMEs financed by Islamic banks was found to 
be less than their counterparts funded from other sources in the economy. This means that 
the response of the projects funded by those banks to the relative changes in the prices 
of the production factors severally is less than those financed by other sources. The existence 
of the negative relationship in the substitution rate of SMEs financed by Islamic banks or 
specialized institutions explains that the increase of any factor of production requires 
the reduction of the other factor to maintain the same level of production, and this explanation 
corresponds with the economic theory in this place. 

 
Table 4 

Results of SMAC Function (LogQ/L=Loga+bLogw+gt+Loge)  

and Its Statistical Indicators 

Statistical Indicators Value b(s) Value g Source 

r=0.893 R 
-
2 = 0.781 

D-W = 1.031 F=11.875 

Siq.=0.008 

-0.156 
(-1.856) 

0.113 

-0.15 
(-2.718) 

0.035 

SMEs Financed By Islamic Banks 

r=0.952 R
-2

=0.875 

D-W= 1.249 F=28.982 

Siq.=0.001 

-0.047 
-0.689 
0.516 

0.032 
(6.054) 
0.001 

 SMEs Financed By Specialized 
Institutions 

 
In order to measure the effect of the relative changes in the prices of the production factors 

on the cost of employment in SMEs funded from different sources, SMAC function was calculated 
after offsetting the substitution elasticity (b), (estimated S) from the formula, assuming that it 
satisfies the conditions of applying ordinary least squares (OLS) and using the published and 
estimated data, we conclude the following. 

The table (5) below shows that high cost of wages in total of SMEs financed from other 
sources (excluding Islamic banks and specialized lending institutions) leads to higher employment 
costs. The same applies when interest rates rise by 10%. The high cost of wages in SMEs financed 
by Islamic banks or in their counterparts funded by specialized lending institutions means reducing 
the cost of employment. The increase in the prices of any factor of production (wages or interest 
rates) used in SMEs financed by the Islamic banks under study leads to a reduction in the cost 
of employment, as this includes the optimal utilization of resources available to this category 
of projects. The rise in the cost of wages or interest rates in SMEs financed by Islamic banks under 
study led to a reduction in the cost of creating job opportunity more than their counterparts from 
other sources under comparison. 

As for the measurement of the effect of changes in both relative wages and relative interest 
rates on employment levels in SMEs financed from various sources, the table (6) indicates that 
the level of employment in all SMEs financed from other sources under study is higher than their 
counterparts financed by Islamic banks. 
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Table 5 

The impact of the increase in the prices of the production factors by 10%  

on the cost of job opportunity. 

Increasing Interest 

Rate by 10% 

Increasing Wages 

by 10% 
SMEs Type 

-118.7 -122.9 SMEs Financed By Islamic Banks 

-10.6 -80.1 SMEs Financed By Specialized Institutions 

 
Based on the results of tables (5) and (6), we can conclude that SMEs financed by Islamic 

banks under study are the most affected by the increase in the cost of the labor factor to the capital, 
and the reduction of the employment rate in them by a ratio exceeding both sources. According on 
such result, we accept the fourth hypothesis in the case of stable wages and high interest rates, 
knowing that the response of SMEs financed from Islamic banks under study to the prices of the 
production factors is greater than that financed from other sources under study. 

Employment levels in SMEs financed from other sources under comparison are the most 
affected by rising wages due to the high cost of job opportunity and the high level of employment 
at the same time. While we find that SMEs financed by specialized lending institutions are 
the least affected due to the low cost of job opportunity and low employment level in these 
category. The substitution of the capital factor in place of labor factor in SMEs financed by the 
Islamic banks under study leads to reducing the cost of job opportunity from the constant capital, 
as well as a reduction in employment levels at the same time. This result also applies to SMEs 
financed by specialized lending institutions. 

 

Table 6 

The effect of 10% increase in production factors prices on employment levels  

in SMEs funded according to the source. 

Increasing interest rate  

by 10% 

Increasing wages  

by 10% 
SMEs Type 

-118.7 -122.9 
SMEs Financed  
By Islamic Banks 

-105.6 -108.1 
 SMEs Financed  
By Specialized Institutions 

 
5.1 Conclusion: 

In this research we find that the percentage of small enterprises operating in the economy, 
according to the statistics of 2016 is about (70.7%) of the total enterprises operating in the 
economy, while the value added reached only (35.9%) of the total value added of the economy as a 
whole. These enterprises also contributed to the employment of (39.8%) of the total labor force in 
the whole of economy. According to the SMEs financed by the Islamic banks under study in 2016, 
they amounted to about (1.77%) of the total number of small enterprises operating in the economy. 
They also contributed about (0.76%) a new job opportunities, or (0.3%) of the total job 
opportunities generated by the economy as a whole, and the returns of workers in these enterprises 
reached about JD ( 26.3) million for the year 2016 too. 
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We find also that the SMEs financed by the Islamic banks has no effect on production or 
value added. Such an outcome indicates that SMEs financed by Islamic banks operating in Jordan 
depend mainly on the labor factor of creating production more than the capital factor. So, we 
accept that SMEs financed by the Islamic banks under study are labor intensive despite the low 
percentage of new job opportunities were created. There is no doubt that the previous studies have 
shown the importance of Islamic finance in developing and improving SMEs and seeing it as 
an effective strategy in absorbing labor supply, creating new job opportunities and increasing the 
incomes, and here1 shows that SMEs are considered sustainable solutions that are reflected 
positively on the economic growth. But the study of Johnso2 showed that Islamic banks are not 
significantly correlated with economic growth. Most notably, including the Islamic banking 
instrument affects the labor market indicators. 

Despite the huge finance directed to SMEs by Islamic banks operating in Jordan, but these 
SMEs financed by such banks achieved the lowest economic efficiency compared to the SMEs 
funded by other sources. This result reflects distortions (wage structure and structure of interest 
rates) in the markets of production factors in Jordan, which are in favor of private financial 
institutions and commercial banks and because of these distortions economic efficiency of SMEs 
funded by Islamic banks is the lowest. Therefore small enterprises cannot be considered generally 
more efficient compared to large projects. That study has interpreted these results in the fact that 
small businesses in Korea are more likely to operate manpower with less training or skill, 
in addition to the partial operation of the production of energy for reasons of demand for their 
products3. 

On the hand, the results indicate that SMEs financed by Islamic banks recorded the least 
average total productivity of the production factors compared to SMEs funded from other sources. 
The study of Kharabsheh & Malkawi4 has pointed out that the productivity of labor and capital for 
large projects of more than 20 workers. The small industries in Jordan have economic and social 
efficiency; outweigh what large industries possess, and they achieved higher productivity 
of elements of production5. 

Finally, the productivity of the worker from the quantity produced in SMEs financed 
by Islamic banks is decreasing over time. SMEs financed by Islamic banks are the most affected 
by the increase in the cost of the labor factor to the capital, and the reduction of the employment 
rate in them by a ratio exceeding both sources. As mentioned previously, we have been pointing to 
the important role that small businesses play in absorbing surplus labor supply to the applicants, 
in a relatively small size of the investment without that contrasts with the high rates of production. 
The main points of this place is that 67% of the employment opportunities that are provided in the 
European Union in 2008, were due to small projects6, they were also able to contribute about 85% 
of the jobs during the period 2002-2010 in Australia (Banerjee, 2014). In another study in Japan, 
these enterprises have accounted for 99.7% of the total institutions operating in the economy, and 
got 51% of the added value for the entire industrial sector, providing nearly 70% of total 
employment in 2013 (Ministry of Economy, 2013). As it appeared that the small projects are 

                                                      
1
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Innovation Centre, INSEAD, 2009/23/EFE. <http://knowledge.insead.edu/abstract.cfm?ct=25999#>. 
2
 Johnson, K. (2013).The Role of Islamic Banking in Economic Growth. CMC Senior Theses. 

<http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/642>. 
3
 World Bank (1985). Employment and Development of Small Enterprises, Sector Policy Paper. Washington DC: 

World Bank. 
4
 Khrabsha, A., Malkawi, A. (1988). The Productivity in Industrial Firms which employ More Than 20 workers. 

Dirasat Journal, no. 15(2). 
5
 Abu Haija, A. (1991). Small Enterprises In Jordan and Its Role In The Economic Development. Master Dissertation. 
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focused by 99.1% in the Organization of Economic Co-operation and Development countries, and 
provided approximately 61.2% of the jobs in these countries, compared with about 79.2% and 
41% and 33% of jobs provided by the East Asian nations, Latin America and Arab countries 
respectively1. 

There is no doubt that the previous studies have shown the importance of Islamic finance 
in funding SMEs enterprises in economies that adopted it seeing it as an effective strategy 
in achieving growth and development, and its ability to absorb labor and providing opportunities 
for employment and increasing the benefits. But in my point of view the experience of Islamic 
banks in financing SMEs still younger and it is need more patience to avoid all obstacles and 
distortions that facing them. 
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YOUTH ENTREPRENEURSHIP: INSTITUTIONAL  

AND FINANCIAL STRENGTHENING OF ITS  

DEVELOPMENT IN UKRAINE 

It is determined that the structural reform of national economy involves the creation in Ukraine 

of basic economic complex of internal development and institutional architectonics that 

corresponds to it, which will become the basis for the development of domestic market, changes 

in the game rules in the economy and society, solving social problems and increasing export 

potential on a progressive structural basis. It is emphasized that the formation mechanisms 

of balanced structural development will solve the main problems: human reproduction, 

infrastructure development and creation of conditions for innovative progress (education, 

science, innovations). 

The task of a state is institutional and financial stimulation of innovative enterprises taking into 

account of national peculiarities and world experience, which will result in significant 

achievements in sustainable development of Ukraine. The features of innovation youth 

entrepreneurship and factors of its development in the conditions of postindustrial economy 

formation are determined. 

The content of main directions of such improvement is revealed: active formation of personality 

of Ukrainian entrepreneur; development of entrepreneurial education of Ukraine (traditional 

and online education); increasing the responsibility of business for youth training 

in entrepreneurship (introduction of modern bachelor programs, joint training centers, training 

programs with Data Science); definition of promising spheres of youth entrepreneurship 

(IT industry and high-tech industrial parks). 

The expediency of financial incentives for entrepreneurship development by attracting financial 

resources through public financing (crowdfunding), primary public placement of shares, private 

placement of shares, and ICO) has been argued. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial risk, youth entrepreneurship, initial public 

offering, IT-industry, IРO, IСO. 

Постановка проблеми. Структурне реформування національної економіки 
передбачає створення в Україні базового господарського комплексу внутрішнього розвитку 
та інституціональної архітектоніки, що відповідає йому. Вони стануть основою розвитку 
внутрішнього ринку, зміни правил гри в економіці та суспільстві, вирішення соціальних 
проблем і нарощування експортного потенціалу на прогресивній структурній основі. 
Механізмами формування основ збалансованого структурного розвитку повинні бути: 
1) оцінювання реальних потреб населення, суб’єктів господарювання та держави, з одного 
боку, матеріальних і людських ресурсів – з іншого; 2) забезпечення відповідної монетизації 
цих потреб і рух ресурсів для їхнього задоволення , що передбачає зміну парадигми і 
механізмів грошово-кредитної та фіскальної політик. Це дасть можливість вирішити 
основні завдання із розв’язання базових проблем відтворення життєдіяльності людей, 
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розвитку інфраструктури та створення умов для інноваційного поступу (освіта, наука, 
інновації). 

Формування інноваційного типу розвитку вітчизняної економіки означає поєднання як 
інституційних, так і структурних підходів, ринковості та реципрокності, свободи 
підприємницької діяльності й участі держави, що сприятиме формуванню соціально 
відповідального суб’єкта, зацікавленого в прогресивних змінах1 . Звідси доцільно державі 
стимулювати інституційно і фінансово формування прошарку інноваційних підприємців 
з врахуванням національних особливостей та світового досвіду. Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Проблеми розвитку інноваційного підприємництва проаналізовано в працях 
українських учених-економістів2. Проте в їх дослідженнях не розкрито сутність 
молодіжного підприємництва та чинників його поступу в контексті цифрової економіки. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у визначенні особливостей 
інноваційного молодіжного підприємництва і чинників його розвитку в умовах формування 
постіндустріальної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Підприємництво як вид економічної діяльності 
існувало майже завжди. Аналізуючи суть підприємництва, варто виокремити три головних 
його компоненти:1) підприємництво є особливим видом господарської діяльності, 
спрямованим на виробництво економічних благ з метою отримання прибутку; 
2) підприємництво є визначеним стилем і типом поведінки, що охоплює пошук 
нетрадиційних рішень, масштабність та ризик тощо; 3) підприємництво — це особлива 
функція в національній економіці, яка забезпечує розвиток і вдосконалення господарського 
механізму, створення інноваційного середовища, загальне збагачення людини. 

Головною діючою особою у підприємництві є підприємець. Він є творчою людиною, 
яка спроможна досягти комерційного успіху на законних підставах. Підприємницький 
ризик ґрунтується головно на свідомому розумінні ситуації, на знаннях, економічному 
мисленні. 

Підприємництво – це не лише бажання отримати зиск, а й спосіб мислення 
ініціативної людини, яка швидко мобілізує наявні економічні ресурси на організацію 
виробництва в певній прибутковій галузі. Характерні риси підприємливої людини: 
спроможність побачити проблему; виявити ініціативу щодо її вирішення; прийняти 
рішення; сміливо йти на ризик; розуміти ринок та його розвиток, розробити власну 
стратегію і тактику; створити певну організацію; керувати людьми; впроваджувати 
нововведення; доводити проблему до кінцевого вирішення і здобути підприємницький 
успіх. Однак, нині в Україні створене непрозоре бізнес-середовище, яке є звичним і навіть 
комфортним для лідерів вітчизняного бізнесу, що дозволяє їм успішно функціонувати, не 
обтяжуючи себе якими-небудь нововведеннями. Це головна причина неінноваційності 
великого українського бізнесу, тому у цих перетвореннях вирішальна роль належить саме 
інноваційному підприємцю (за Й. Шумпетером), який з’єднає підприємницьку діяльність 
з новаторством і творчістю3. П. Друкер також акцентував, що підприємці привносять 
інновації, які є специфічним інструментом підприємництва4. Якщо цього немає, то 
конкуренція штучно пригнічується, підприємницьке середовище стає непрозорим, стимули 
до інноваційної поведінки в бізнесі зникають. Отже, актуальним в країні постає завдання 
                                                      
1 Гриценко, А. (2016). Українське економічне диво”, або Куди ведуть реформи?. <http://gazeta.dt.ua/macrolevel/ 
ukrayinske-ekonomichne-divo-abo-kudi-vedut-reformi-_.html>. 
2
 Бажал, Ю.М. (2016). Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_6>; Сизоненко, В.О. Еволюція підприємництва в контексті 
інституціональної теорії. <http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/sizonenko-v-entrepreneurship-
development-n-a-context-of-the-institutional-theo_18589.pdf>. 
3 Шумпетер, Й.А. (2008). Теория экономического развития. Москва: Эксмо.  
4 Друкер, П. (2007). Бизнес и инновации. Москва: ООО И.Д. Вильямс. 
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з інституційного та фінансового стимулювання поступового збільшення частки економічно 
активного населення з інноваційним потенціалом, тобто підприємців. 

У звіті Всесвітнього економічного форуму «Готовність до майбутнього виробництва 
2018» найбільш висока оцінка дана людському капіталу України – 34-е місце. А найнижча – 
привабливості нашої країни для талановитих фахівців, 90-е місце (з 100 рейтингованих 
країн)1. Проте в українській переробній промисловості простежується невпинне зниження 
питомої ваги високотехнологічної продукції: з 4,6% у 2014 році до 4,3% у 2016 році. Частка 
середньо-високотехнологічної продукції теж знизилась з 15% до 13,5%2. Таким чином, 
Україна опинилась серед країн, чиї торгівля, інфраструктура та технологічний розвиток не 
готові до майбутнього збільшення та розвитку виробничих потужностей3. 

Актуалізує розвиток підприємництва в Україні також посилення напруженості 
із працевлаштуванням, зумовлене зниженням рівня зайнятості населення до 55,2% у 2017р. 
та зростання офіційного безробіття до 10,1% (за методологією МОП) (безробітні становлять 
1,8млн осіб економічно активного населення, з них молоді люди – понад 23%)4. Значна 
різниця в оплаті праці у державних і недержавних підприємствах теж призводить 
до переорієнтації молоді на працю у приватному секторі національної економіки. 

На нашу думку, в сучасній економічній науці варто розрізняти молодіжне і зріле 
підприємництво, яким характерні певні особливості. Так,молодіжному підприємництву 
властиві такі риси: легка адаптація до нових соціально-економічних умов; особлива 
активність у розвитку приватного сектора економіки (мікро-, мале і середнє 
підприємництво); новаторська сутність; великі можливості у новітніх сферах діяльності. 
До молодіжного підприємництва в Україні відносимо підприємницьку діяльність молодих 
людей до 35 років. Головний сектор діяльності молодих підприємців – це сфера ІКТ та 
високотехнологічні галузі переробної промисловості, а основними чинниками його 
прискореного розвитку, в тім числі і фінансовими, є, передусім: 

А. Активне формування особистості українського підприємця, оскільки згідно 
з теорією «вроджених здібностей» вважається, що генетичну схильність до підприємництва 
виявляє не більше 5–7% від населення країни. Однак підприємницький хист, як засвідчує 
практика та емпіричні дослідження, можна також сформувати через систему професійної 
освіти у людей, мотивованих підприємництвом. Оскільки економіка України є ринковою, то 
важливого значення набуває створення сприятливих умов у суспільстві для появи широкого 
прошарку інноваційних підприємців. З цього приводу заслуговує на увагу 
соціопсихологічний підхід Девіда Мак-Клеланда, який стверджує, що набутий досвід 
у дитинстві формує «потреби у досягненнях». Цей чинник, на його думку, відповідає 
за економічне зростання або економічний занепад країни. Теорія «потреби у досягненнях». 
Мак-Клеланда порушує важливі методологічні питання, пов’язані з вихованням і навчанням 
молоді підприємливості. 

Зазначимо, що психологічні підходи до підприємництва доповнюються 
соціологічними (зосереджені на системних змінних: структурних, культурних, 
екологічних), де інституційні чинники є головними для підприємницької діяльності 
(М. Вебер, В. Зомбарт та ін.). Сучасна інтеграція психологічних та соціологічних поглядів 
на розвиток та інституалізацію підприємництва відображена в соцієтальній психіці, яка дає 
змогу порівняти суспільства з різним ступенем економічного розвитку. 

Інституалізації підприємництва у Західній Європі сприяли такі психологічні 
властивості суспільств: прагматичність, екстравертність, інтенціональність, інтернальність, 
                                                      
1 Звіт Всесвітнього економічного форуму “Готовність до майбутнього виробництва 2018”. 
<https://mind.ua/publications/20180876-do-majbutnogo-ne-gotovi-vef-ociniv-virobnichij-potencial-ukrayini>. 
2 Сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
3 Сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
4 Сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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інтуїтивність. Підприємницька діяльність – це передусім вияв людської активності. 
Основою активності є мотивація. Дослідження мотиваційних спонукань до підприємництва 
в постіндустріальних суспільствах свідчить, що мотиви заробити гроші, досягти власного 
матеріального добробуту наявні в системі стимулів до підприємництва, але відіграють лише 
допоміжну роль. Українських громадян підприємництво приваблює як можливість діяти 
самостійно, нагода проявити себе і свої здібності, а також шлях досягнення високого рівня 
життя. На підприємницьку діяльність значною мірою впливають внутрішні прагнення 
молоді виявити себе у новій сфері діяльності і чинники зовнішнього середовища, які 
створюють необхідні умови для розвитку підприємницької ініціативи (соціально-
економічні, організаційно-правові й технічні). 

Сприятливе зовнішнє середовище дає змогу завдяки підприємницькій активності 
зреалізувати мотиви, здібності молоді, її творчий потенціал, а творчий компонент визначає 
інноваційну сутність підприємництва. Інновацію в широкому розумінні цього поняття 
розглядаємо як діяльність, спрямовану на створення і поширення нових видів економічних 
благ. У вузькому – інновацію пов’язуємо з функцією дослідження і виробничого засвоєння 
(впровадження нововведень). 

Підприємництво як інноваційний процес забезпечує вищий рівень економічного 
розвитку країни. Підприємницькі інновації дають змогу розкрити творчий потенціал 
молодої людини, бо його реалізації сприяє інноваційний тип поведінки, заснований на 
цілеспрямованості дій, спрямованості на результат і досягнення поставленої мети. Для 
інноваційної поведінки характерне розширення завдань і цілей творчого процесу, вихід за 
межі традиційного. Саме наявність у суспільстві певної критичної маси молодих 
підприємців-інноваторів з їх здатністю до активної інноваційної діяльності сприятиме 
соціально-економічним та технологічним змінам, що особливо актуальним є для 
поглиблення розвитку постіндустріальних тенденцій у вітчизняній економіці. Адже прояви 
креативності в підприємництві — це інновації, які створюють нових споживачів і нові 
ринки, а отже, забезпечують ринкове лідерство. 

Сучасне становище молодіжної зайнятості викликає велику стурбованість, бо 
офіційний ринок як некваліфікованої підліткової праці, так і ринок кваліфікованої 
молодіжної праці є дуже вузьким. Якщо не розв’язувати проблему державного контролю за 
зайнятістю молоді, то молодіжна (в тім числі підліткова) злочинність і надалі зростатимуть, 
оскільки перехід молодих людей до різних форм нерегламентованої діяльності веде до 
криміналізації суспільства. Крім того, концентрація молодіжної зайнятості в тіньовому 
секторі, де створюється 47% ВВП, перешкоджає формуванню належної освітньої і 
професійної підготовки людських ресурсів, зумовлює специфічну систему цінностей, про 
що яскраво свідчить статистика правопорушень в Україні1. 

Загалом, нині понад 25% молоді віддає перевагу отриманню доходів у сфері 
нерегламентованої зайнятості, яка є привабливою з погляду мобільності, ризику і не 
вимагає спеціальної професійної підготовки, а лише певних навиків. Крім того, заробітна 
плата в структурі доходів населення у другому кварталі 2017р. становила лише 47% і не 
покриває й половини витрат, і головне, не є гарантованим джерелом отримання доходів для 
організації повсякденного життя переважної більшості. Також невисоким є обсяг прибутку і 
змішаного доходу (13,9%), які відображають величину отриманого прибутку суб’єктами 
підприємницької діяльності, нарахованих відсотків по депозитах та цінним паперам, що 
надалі актуалізує розвиток сектору малої економіки України2. 

Б. Підприємницька освіта України. Вищу освіту в галузі підприємництва в Україні 
можна здобути у державних і приватних навчальних закладах (ІІІ—IV рівнів акредитації). 

                                                      
1 Сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
2 Сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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Зокрема, з 1999 р. навчальні програми містять спеціальний предмет «Основи 
підприємництва», «Психологія підприємництва та управління» тощо. Крім того, набуває 
поширення здобуття бізнес-освіти як другої чи третьої вищої освіти. Значний прошарок 
української молоді сьогодні навчається у закладах вищої освіти європейських країн, 
стажуються там і практикують також викладачі. 

Вважаємо, що варто запозичити позитивний світовий досвід для фінансування 
вітчизняної освіти. Адже вищу освіту молодь могла б або оплачувати самостійно, або у разі 
вступу до вузу автоматично одержувати кредит на навчання від державної фінансової 
установи. При цьому доцільно використовувати систему знижок із кредитної заборгованості 
за відмінне навчання, досягнення тощо. Після завершення навчання, приступивши 
до роботи, молода людина впродовж кількох років (плата не має перевищувати 15% її 
доходу) повертає кредит. Це допоможе молоді ставати відповідальнішою за свою освітню 
діяльність без збільшення обсягів фінансування. 

Поряд з цим, необхідно також використовувати сучасну форму громадського 
фінансування (краудфандинг) вітчизняної інтегральної освіти (у традиційній та онлайн 
формах). Так, шляхом проведення 2-ї краудфандингової кампанії в Україні Prometheus 
за 40 днів у липні 2016р. зібрав 515 тис. грн на запуск пілотного проекту змішаного 
навчання у кількох українських університетах в різних містах України. Зібрані кошти 
витрачатимуть на створення та переклад нових масових безкоштовних онлайн-курсів від 
провідних викладачів України та світу: від циклів програмування та аналізу даних до курсів 
з цифрового маркетингу та критичного мислення. Студенти будуть дивитися лекції 
найкращих викладачів країни та світу і виконувати завдання онлайн, а у ВНЗ 
працюватимуть над практичними заняттями і складатимуть іспит. Таким чином, знання 
з усього світу стануть доступними українській молоді1. 

В. Відповідальність бізнесу за підготовку молоді до підприємництва. Важливою 
підмогою у царині поширення і поліпшення якості національної підприємницької освіти та 
наближення її до вимог сучасної практики, вважаємо, була б реалізація ідеї відповідальності 
бізнесу за підготовку кадрів. Однак, вона є недостатньою в Україні, бо у 2015р. задіяними є 
лише 30% загального потоку студентів здебільшого з провідних університетів і основними 
напрямами співпраці підприємств з українськими ВНЗ залишаються: допомога в організації 
стажування студентів (71,0%), залучення студентів до роботи на підприємстві (32,0%), 
індивідуальний підбір молодих фахівців за заявкою підприємства(18,0%), укладення 
договорів про контрактно-цільову підготовку фахівців(17,0%) тощо2. 

До того ж для практики співпраці бізнесу й сфери освіти в Україні не характерні 
довгострокові ініціативи (спільні наукові напрацювання, комерціалізація їх, сприяння 
підприємницьким ініціативам), що не дає змоги відтворити потреби бізнес-середовища, – 
наголошують експерти3 . 

Незважаючи на високі позиції України за рівнем охоплення населення вищою освітою 
(14-те місце зі 140 країн, після Греції, США, Фінляндії, Німеччини та ін.), її якість 
залишається низькою (54-те місце). Найменш розвиненою в Україні є сфера управлінських 
шкіл (менеджменту, бізнес-шкіл), що призводить до нестачі висококваліфікованих 
управлінців і неефективності управлінських процесів. Показники професійної підготовки 
під час роботи вказують на недостатню фаховість кадрів і відсутність постійного 
підвищення кваліфікації. 

                                                      
1 Prometheus зібрав 515 тисяч гривень за 40 днів. <http://www.epravda.com.ua/news/2016/07/25/600297/>. 
2.Покідіна, В. Університети та бізнес: міжнародний досвід співпраці та перспективи для України. 
<http://costua.com/news/421-college-business-cooperation>. 
3 Eurostat, Global Competitiveness Report (2015-2016). <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-
2015-2016>. 
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Успішним у світі прикладом співпраці бізнесу та університетів є співробітництво 
компанії Siemens з Університетом Лінкольна (Велика Британія) та Трансильванським 
університетом (Румунія). Задля плідної та ефективної взаємодії корпорація розмістила 
свої штаб-квартири безпосередньо на базі університетських кампусів, що дає змогу 
пристосовувати студентів до реальних потреб виробництва. Крім того, за ініціативою 
Siemens магістратуру Університету Лінкольна доповнено новою програмою1. Однак 
компанії інвестують лише в ті наукові галузі, які пов’язані з бізнесом. Загалом, рівень 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні за сферу освіти ще недостатній, 
за винятком підприємств сфери інформаційно-комунікаційних послуг. Так, одним 
з головних напрямів роботи Асоціації «IT України» є співпраця з профільними 
факультетами та вузами, спрямована на поліпшення якості освіти і в кінцевому підсумку 
збільшення кількості студентів. Також провідні українські університети за підтримки IT-
компаній запускають нові навчальні програми, з сучасними підходами до викладання. 
Так, в Національному університеті «Львівська політехніка» вже діють бакалаврські 
програми за спеціалізацією «Інтернет речей» і «Системи штучного інтелекту», 
в Львівському національному університеті імені Івана Франка – програми з 
комп’ютерних наук. Наприклад, в НТУУ «КПІ» факультети активно співпрацюють з 
багатьма IT-компаніями (зокрема й з GlobalLogic) з підготовки фахівців, відкриття 
спільних тренінг-центрів, розвитку інженерного співтовариства на базі бібліотеки КПІ. 
Аналогічний підхід застосовують в ХНУРЕ факультеті комп’ютерних наук. Інший 
приклад з Харкова – Харківський політехнічний університет, де планують запускати 
навчальну програму з Data Science2. 

Динамічними агентами національної інноваційної системи нині в Україні є 
високотехнологічні Start-up центри, яких у 2017р. налічувалось 2000 . У 2016 році в країні 
було укладено близько 80 інвестиційних угод з інноваційними компаніями в обсязі 88 млн 
дол, а за останні 5 років – понад 400 млн дол3. Зважаючи на те, що соціально відповідальна 
діяльність будь-якої компанії пов’язана з високими витратами, доступна вона в даний час 
виключно великим компаніям. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу українськими 
компаніями за сферу освіти ускладнене через прагнення до короткострокових фінансових 
результатів. Отже, підвищення якості підприємницької освіти у навчальних закладах через 
оновлення навчальних програм, підготовку і видання сучасних, зокрема електронних 
підручників, використання сучасних онлайн-лекційних курсів провідних вітчизняних і 
світових учених для студентів українських ВНЗ та втілення в реальність концепції 
відповідальності бізнесу за підготовку кадрів сприятиме сталому економічному розвитку 
країни на основі застосування висококваліфікованої праці. 

Д. Перспективні сфери молодіжного підприємництва. Оскільки молодь найшвидше 
відгукується на нововведення і є високоосвіченою, менше консервативною, то дуже 
важливим сектором молодіжного підприємництва є сфера високотехнологічних послуг. 

Згідно з дослідженнями Factum Group Ukraine стабільно позитивною в країні є 
динаміка проникнення Інтернету і формування онлайн-аудиторії. За підсумками 2016 року 
частка регулярних користувачів Інтернету становила (без урахування непідконтрольних та 
окупованих територій) 63,1% населення держави (21 млн осіб). При цьому 61,3% населення 

                                                      
1 The Economist Intelligence Unit Report: “Closing the Skills Gap: Companies and Colleges Collaborating 
for Change”, 2014. 
2 Оліярник, М. Як IT-індустрія України виросте на $1 млрд, – голова GlobalLogic Ігор Бєда 
<https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/jak-it-industrija-ukrajini-viroste-na-1-mlrd-holova-globallogic-ihor-bida--
2451130.htm>.  
3 Мінекономрозвитку підрахувало кількість високотехнологічних стартапів в Україні. УНІАН. 
<https://economics.unian.ua/other/2255511-minekonomrozvitku-pidrahuvalo-kilkist-visokotehnologichnih-startapiv-
v-ukrajini.html>. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 
 

23 

(20,4 млн осіб) має можливість доступу до Інтернету вдома1. Крім того, має місце суттєва 
нерівність у доступі до Інтернету: у м. Києві та в Одеській області забезпеченість населення 
доступом до Інтернету перевищила 90%, а в Кіровоградській, Луганській та Чернівецькій 
областях цей показник становить близько 20%2. 

Позитивні зміни відбуваються в галузі створення програмного забезпечення на 
замовлення, надання пов’язаних з ним послуг, розроблення стандартизованого 
комп’ютерного обладнання і його сервісного забезпечення. Всього в рейтингу The 2018 
Global Outsourcing 100 є 18 українських технологічних підприємств. У рейтингу відзначені і 
нові компанії IT-ринку: AMC Bridge, Infopulse, Intellias, Innovecs. Внесок експортної IT-
індустрії в загальний ВВП у 2017 році становив 3,3%, а бюджет поповнився на 16,7 млрд 
грн податків. У доларовому виразі обсяг експорту послуг IT-сектору за рік зріс на 20% – 
до3,6 млрд дол3. Крім того, одна особа, зайнята в IT, створює 3-4 додаткових робочих місця 
в суміжних галузях. Українська сфера інформаційно-комунікаційних послуг займає третє 
місце в Центральній та Східній Європі за обсягом ринку та кадровим потенціалом і перше 
місце в Європі та четверте місце в світі за обсягом постачання послуг (після США, Індії та 
Філіпін) 4. Кількість фахівців, що працюють у цій галузі, за рік також зросла, кількість 
вакансій – теж. За даними порталу DOU, вперше з докризових 2007-2008 рр. ринок цієї 
категорії зріс на 27% – до 126, 9 тис. співробітників5. 

Позитивні тенденції прискореного розвитку сфери інформаційно-комунікаційних 
послуг в довгостроковому періоді посилить реформа вітчизняної освіти, яка підвищить 
якість знань і навичок як ІТ-фахівців, так і юристів, що спеціалізуються на інтелектуальній 
власності. При цьому важливо державним інститутам позиціонувати Україну на 
міжнародній арені як одного з кращих IТ-хабів у Східній Європі із високою інженерною 
культурою, конкурентоспроможного на глобальному ринку, що дасть можливість 
національному ринку розроблення програмного забезпечення зростати. 

Розвиток вітчизняної ІТ-індустрії також визнано у світовому співтоваристві. Зокрема, 
під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі один з головних блокчейн-експертів в 
світі Дон Тапскотт (Канада) представив блокчейн-карту з 14 країн-лідерів, до якої увійшла і 
Україна6. Згідно з прогнозами, наведеними у дослідженні PwC, до 2025 року галузь може 
зрости до $8,4 млрд, а кількість робочих місць збільшиться у майже 2,5 рази – до понад 240 
тис. осіб7. 

Наступним важливим напрямом розвитку молодіжного підприємництва є його участь 
у функціонуванні сучасних високотехнологічних індустріальних парків України, яких з 
2013 року, відповідно до Закону України 

«Про індустріальні парки», створено 38 індустріальних парків, але лише 29 з них 
включено до Реєстру індустріальних парків8. 

                                                      
1 Проникновение интернета в Украине. IVквартал 2016 года. Factum Group Ukraine. 
<http://inau.ua/sites/default/files/file/1701/iv_kvartal_2016.pptx>. 
2 Інтернет та кабельне телебачення (Показники наведені без урахування даних АРК та м. Севастополя, а також час-
тини зони проведення антитерористичної операції). <http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=150&language= uk>. 
3 Штука, Н. Навіщо бізнесу сучасні IT-технології. <https://biz.nv.ua/ukr/publications/navishcho-biznesu-suchasni-
it-vinakhodi-454396.html>. 
4 Розвиток інформаційного суспільства в Україні у 2016р.: основні тенденції, фактори впливу та стан  
ІТ-індустрії/ <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/infor_suspil-6d51e.pdf>. 
5 Розвиток інформаційного суспільства в Україні у 2016р.:основні тенденції, фактори впливу та стан  
ІТ-індустрії. <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/infor_suspil-6d51e.pdf>. 
6 Звіт Всесвітнього економічного форуму «Готовність до майбутнього виробництва 2018». 
<https://mind.ua/publications/20180876-do-majbutnogo-ne-gotovi-vef-ociniv-virobnichij-potencial-ukrayini>. 
7 Результати дослідження PwC: український ІТ-ринок щорічно зростає, але є ризик стагнації. 
<https://www.imena.ua/blog/pwc-about-it-ua/>. 
8 Індустріальні парки в Україні. <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-
8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini>. 
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Ж. Важливим чинником стимулювання розвитку підприємництва є доступні для 
молодих підприємців засоби фінансування його розвитку. Найбільш поширеним і успішним 
для започаткування власної справи у сфері реалізації високотехнологічних стартапів є 
громадське фінансування. Так, впродовж 2017р. топ-20 українських проектів на Kickstarter і 
Indiegogo залучили близко 2 млн дол1. Вже у березні 2018 року компанія Sproot Tech вивела 
на краудфандинговий майданчик Indiegogo свою LED-лампу UniColor і зібрала необхідні 
10 тис. дол за один день2. 

Для зрілого національного підприємництва також важливою є можливість доступу до 
фінансових ресурсів вітчизняного ринку капіталу. Проведений аналіз 20-ти первинних 
публічних розміщень акцій (ІРО) впродовж 2005-2014рр. і 38 приватних (PP), які порівняно 
з публічними характеризуються нижчими вимогами до компаній, показав, що переважно 
низька ліквідність українських фондових бірж зумовила здійснення ІРО вітчизняними 
компаніями на міжнародних фондових ринках. Найбільший обсяг капіталу залучили 
підприємства аграрної сфери, сектору нерухомості та металургії3. Компанії сектору 
страхування, роздрібної торгівлі та машинобудування залучали кошти для подальшого 
розвитку за допомогою незначних за обсягом приватних розміщень акцій та випуском 
облігацій. 

Основними факторами на мікрорівні, які визначали розвиток ІРО українських 
компаній, були: розвиток галузі в цілому та потреба у капіталі; структура компанії; 
бухгалтерська звітність підприємств; капіталізація компаній; поінформованість компаній 
про переваги ІРО. На макрорівні можна виокремити такі фактори, що впливали на первинне 
публічне розміщення акцій українських компаній: політична та економічна ситуація 
в країні; законодавча та нормативно-правова база; внесок держави в розвиток міжнародної 
торгівлі; реформування фондового ринку в Україні і можливість проведення ІРО. 
На глобальному рівні основними чинниками впливу на розвиток ІРО українських компаній 
залишились: ситуація на міжнародних фінансових ринках; попит на акції підприємств 
з конкретної галузі в країні4. 

Подібно до традиційного IPO важливим стає застосування ICO, що дозволяє 
компаніям залучати кошти, надаючи натомість частку в капіталі (Security Tokens – аналоги 
акцій) або доступ до товарів і послуг, створених емітентом (Utility Tokens), які 
передбачають першочерговий доступ або істотну знижку. 

Впродовж 2017 року фондування, отримуване проектами від ICO, досягло майже 
4 млрд дол, що більш ніж удвічі перевищувало обсяг венчурних інвестицій в проекти, 
пов’язані з блокчейном. Однак Україна дане вікно можливостей із залучення капіталу 
в реальний сектор все ще не застосовує. Серед 32-х проведених українськими компаніями 
ICO – немає компаній з реального сектора, хоча вони мають суттєву конкурентну перевагу і 
зберігають більшу привабливість на ринку ICO. Важливо зрозуміти, що продаж токенів – це 
новий інструмент, а не новий ринок. А малі і середні підприємства, що приносять інвестору 
10-15% доходу в доларовому виразі – це якраз ті привабливі проекти, в які хочуть вкласти 
свої 7-10% активів, що перебувають в управлінні, інвестиційні фонди світу, – стверджують 
експерти5. 

                                                      
1 ТОП-20 українських стартапів на краудфандінгу у 2017 році. <http://uprom.info/news/other/startapi/ 
top-20-ukrayinskih-startapiv-na-kraudfandingu-u-2017-rotsi/>. 
2 Українська лампа UniColor лише за день зібрала кошти на Indiegogo. <https://nv.ua/ukr/techno/ 
made-in-ukraine/ukrajinska-lampa-unicolor-lishe-za-den-zibrala-koshti-na-indiegogo-2457607.html>. 
3 Bloomberg. <http://www.bloomberg.com>. 
4 Стефанишин, М. (2014). Розвиток ІРО українських компаній в контексті глобалізації. Економічний простір, 
82. Дніпропетровськ:ПДАБА. 
5 Кукуруза, Г. (2016). Як залучити мільйони у бізнес. <https://biz.nv.ua/ukr/experts/kykyruza_g/jak-zaluchiti-
miljoni-v-biznes-ne-vikhodjachi-z-ofisu-2453745.html>. 
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Таким чином, виважене врахування позитивного світового досвіду і визначених нами 
факторів впливу на розвиток інноваційного підприємництва, в тім числі інституційних та 
фінансових інструментів, сприятиме набуттю технічної і технологічної 
конкурентоспроможності українських підприємств у глобалізованому світі. 
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OFFLINE AND ONLINE SEGMENTATION  

OF CONSUMERS ON THE EXAMPLE  

OF GOODS WITH A SHORT LIFE CYCLE 

The approaches to segmentation of consumers of goods with a short life cycle are studied, its 

features are considered on the example of the entertaining quest room service, analyzed 

methods of segmentation in an offline and online environment. It is revealed that a product with 

a short life cycle requires good knowledge of the target audience and the construction of 

excellent communication, preferably initiated by consumers themself. During the segmentation 

with the combination of the three techniques, a customer service profile was drawn up, and it 

was found that the target audience of the quest room is not only young people. Today, the range 

of potential consumers is much broader and includes both a private and institutional consumer. 

Further research in this direction should be held for a more detailed study of the techniques 

of online segmentation, in view of the increased presence of the Internet in the life 

of an average consumer and the use of new promising advancement technologies to reduce 

the path from product development to its launch, in particular by crowd marketing technologies. 

Keywords: consumer, segmentation, product life cycle, promotion, quest room, consumer 

portrait, personal characteristics, Mark Sherwinton’s 5W technique, Khramatrix technique. 

Постановка проблеми. Посилення конкуренції, розвиток технологій, зміна 
споживчих уподобань призводять до того, то життєвий цикл товарів скорочується. Такая 
ситуація вимагає від виробників постійного оновлення товарів, скорочення часу між його 
виробництвом та впровадженням у торгівлю. При цьому необхідно враховувати, що 
споживачі очікують на персоналізований підхід, а тому товар має найкращим чином 
задовольняти конкретні запити. Звісно, компанія не може орієнтуватися на кожного 
зі споживача, проте може розробити конкурентно пропозицію для групи споживачів 
з більш-менш подібними запитами. Саме на їх обслуговування вона може спрямувати 
зусилля. Обираючи сегмент компанія орієнтується не тільки на його ємність, 
прибутковість та перспективи зростання, але й такой ж на його доступність. Це вимагає 
аналізу засобів просування, за допомогою яких інформація про товар може бути доведена 
до конкретного сегменту. При цьому варто пам’ятати про посилення присутності 
Інтернету в житті сучасної людини та його значення у просуванні продукції. Адже 
Інтернет-комунікації дозволяють більш точного охопити цільову аудиторію за рахунок 
розміщення повідомлень на тематичних сторінках, зокрема у соціальних мережах, та 
можливості проведення аналізу поведінкової активності. Це призводить необхідності 
проведення сегментації не лише у традиційному, офлайн середовищі, але й 
у віртуальному – онлайн середовищі. 
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Стан дослідження. Питанням сегментації приділяється значна кількість уваги з боку 
науковців. Проблематика офлайн досліджень, моделі та підходи добре висвітлені у роботах 
Кіндрацької Г.І.1 , Кордзаї Н.Р.2, Котлера Ф.3, Коханої Т.В.4, Лотиш О.Я.5, Ночевного Д.6, 
Старостіної А.О.7, Фатхутдінова Р.А.8 та багатьох інших. Однак ними майже не приділено 
уваги сегментації споживачів для товарів з коротким життєвим циклом. Також методи 
сегментації в мережі Інтернет до сих пір не вирізняються значним різноманіттям. 
Незважаючи на це поведінка людини в мережі, характер доступних для аналізу даних та 
сама природа Інтернету змушують виробників шукати більш ефективні шляхи сегментації 
споживачів з метою підвищення ефективності планування бізнесу та просування послуг 
та товарів через мережу. 

Мета дослідження полягає сегментуванні споживачів розважальної послуги квест-
рум у офлайн та онлайн середовищі, виділення сегментів, що однаковим чином реагують на 
маркетингові стимули постачальників послуги. 

Виклад основних положень. 
Сьогодні Інтернет стає вагомою підмогою для побудови тривалих відносин 

зі споживачами, підвищення рівня продаж, передачі інформації та надає безліч 
можливостей для комунікацій. Світовий досвід розвитку рекламних послуг свідчить, що 
Інтернет здатен надавати ефективний (за рівнем співвідношення результат/вартість) спосіб 
фокусованого впливу на цільову аудиторію. При цьому, як зазначає Кордзая Н.Р.9 
«фокусування можливе як за індивідуальними (профіль діяльності, місце проживання 
тощо), так і за поведінковими (час роботи в Інтернеті, ключові слова тощо) 
характеристиками користувача». 

Виходячи з цього можна відмітити, що важливою складовою маркетингової діяльності 
компанії є чітке окреслення своєї цільової аудиторії, визначити хто є споживачем її 
продукції чи послуги, тобто провести сегментування ринку. 

Сегментація ринку, за визначенням Котлера Ф.10 – процес розбиття ринку на чіткі 
групи споживачів, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товарі та/або комплекси 
маркетину. Аналогічної думки дотримується Старостіна А.О.11, відмічаючи що 
сегментація – «це розподіл потенційного ринку на групи споживачів, які мають подібні 
мотиви щодо покупки конкретного товару та можливість придбати його». 

Можна констатувати, що сегментація передбачає значні витрати та проведення 
маркетингових досліджень, але дозволяє більш ефективно охопити кожен сегмент. Адже, 
                                                      
1 Кіндрацька, Г.І. (2010). Стратегічний менеджмент: навч.посібник. Київ: Знання. 
2 Кордзая, Н.Р. (2015). Інтернет-маркетинг та його сучасний стан в Україні. Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія Економічні науки, випуск 12, частина 2, 17-20.  
3 Котлер, Ф. (2006). Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург: Питер. 
4 Кохана, Т.В. (2013). Стратегічний підхід до сегментації ринку. Аграрна економіка, 3-4, 64-69. 
5 Лотиш, О.Я. (2017). Сегментація ринку як інструмент стратегічного аналізу галузі. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету, 120-124. <http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-1-
2017/28.pdf> (2017, лютий, 10). 
6 Ночевнов, Д. (2006). Методы и средства сегментации пользователей Web-сайтов. International Book Series 
«Information Science and Computing», 99 – 106. <http://docplayer.ru/35571347-Metody-i-sredstva-segmentacii-
polzovateley-web-saytov-dmitriy-nochevnov.html> (2017, лютий, 18). 
7 Старостіна, А.О. (2005). Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика.  
Київ: Знання. 
8 Фатхутдинов, Р.А. (2000). Стратегический маркетинг: учебник. Москва: ЗАО «Бизнес-школа  
«Интел-Синтез». 
9 Кордзая, Н.Р. (2015). Інтернет-маркетинг та його сучасний стан в Україні. Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія Економічні науки, випуск 12, частина 2, 17-20. 
10 Котлер, Ф. (2007). Основы маркетинга. Москва: Издательский дом «Вильямс». 
11 Старостіна, А.О. (2005). Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика.  
Київ: Знання. 
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як зазначає Кохана Т.В.1 сегментування дозволяє досягти «якнайповнішого задоволення 
потреб клієнтів за рахунок пристосування продукту до їхніх побажань і пріоритетів й 
досягнення на цій основі додаткового обсягу продажу та одержання додаткового прибутку». 

Таким чином, сегмент ринку, як його визначає Котлер Ф.2 – це крупна, 
інденцифікована за якою-небудь ознакою (подібні потреби, купівельна здатність, регіон 
проживання, споживчі пріоритети та звички) група споживачів. Ключовим фактом, яких 
робить сегментацію привабливою, незважаючи на витрати, є те, що всередині кожної 
з виділених груп споживачі мають максимально схожі потреби, вимоги до товарів і послуг, 
а також схожі переваги в способах здійснення покупок. Тобто сегментація дає можливість 
виділити цільову аудиторію або скласти профіль клієнта (портрет клієнта, аватар крієнта), 
який є збірним образом потенційного покупця3. Чим детальніше складений портрет клієнта, 
чим більше характеристик у ньому враховано, і чим докладніше зібрана інформація, тим 
вище шанс створити пропозицію, максимально відповідає потребам цільової аудиторії. 

Серед головних аргументів на користь проведення сегментації науковці 
виокремлюють наступні: 

– забезпечення кращого розуміння потреб споживачів, а їх характеристик; 
– забезпечення кращого розуміння природи конкурентної боротьби на конкретних 

ринках; 
– можливість концентрації ресурсів на найбільш перспективних сегментах; 
– висока ступінь орієнтації інструментів маркетингової діяльності на вимоги 

конкретних ринкових сегментів. 
Складаючи портрет свого споживача, маркетологи повинні описувати не тільки 

існуючих покупців, але й можливих, тобто тих споживачів, які ще не купували товар. 
Особливо актуальним це є для товарів чи послуг, що мають короткий життєвий цикл. Крім 
того, неможна не враховувати той факт, що більшість активних покупців подібних товарів є 
активними користувачами Інтернет-ресурсів. Ноченов Д.4 наголошує, що в області Web-
аналітики і Web Mining при зборі даних про користувачів використовуються спеціальні 
метрики сайтів. Вони складають базу сегментації і можуть бути співвіднесені з деякими 
маркетинговими змінними сегментації. Наприклад, такій поведінковій змінній, як частота 
покупок, може бути поставлена у відповідність метрика «кількість зроблених користувачем 
покупок на сайті». При наявності масивів статистичних даних про користувачів, можна 
виконати сегментацію з допомогою засобів професійного статистичного аналізу на зразок 
Statistica. 

Розглянемо особливості сегментації товарів з коротким життєвим циклом на прикладі 
послуги quest room (квест кімната), яка є сьогодні одним з популярних напрямків розваг. 
Послуга quest room з’явилися в середині 90-х у Японії, згодом у 2011 р. – у Будапешті, 
2014 р. – в Україні (Київ, Харків). 

Даний вид розваг передбачає безпосередню участь у історії, що дає можливість 
забезпечити учасниками емоційний підйом. Основа квесту це сценарій, який грунтується на 
таємниці або загадці, розв’язка яких повинна бути логічною, але не передбачуваною. Аналіз 
багатьох квест-румів дає можливість виділити особливості послуги розваги quest room як 
ринкового товару (див. табл. 1). 

                                                      
1 Кохана, Т.В. (2013). Стратегічний підхід до сегментації ринку. Аграрна економіка, 3-4, 64-69. 
2 Котлер, Ф. (2006). Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург: Питер. 
3 Зинкевич, А. Портрет клиента. Пошаговое руководство по созданию AD.WIZE.Системний маркетинг для 
бизнеса. <http://azinkevich.com/portret-klienta/> (2017, лютий, 16). 
4 Ночевнов, Д. (2006). Методы и средства сегментации пользователей Web-сайтов. International Book Series 
«Information Science and Computing», 99 – 106. <http://docplayer.ru/35571347-Metody-i-sredstva-segmentacii-
polzovateley-web-saytov-dmitriy-nochevnov.html> (2017, лютий, 18). 
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Таблиця 1 
Особливості послуги розваги quest room як ринкового товару  

[аналітика автора] 

№ п/п Параметр Характеристика 

1 Життєвий цикл ЖЦТ «спалах» 

2 Сезонність Пік відвідування припадає на холодну пору року та свята 

3 Періодичність 
відвідування 

Послуга цікава лише один раз, оскільки таємниця розгадана учасники 
обирають інший сценарій. 

4 Залежність Формується емоційна залежність від відвідування quest room 

5 Спалах емоцій На емоційному підйомі відвідувачі прагнуть швидко розповісти про 
свої успіхи всім своїм знайомим. Ефект «сарафанного радіо» 

 

Ключовою особливістю послуги quest room є його короткий життєвий цикл, який 
можна охарактеризувати як життєвий цикл товару «Спалах» (за Липчук В.В.1), «Фетиш» 
(за Павленко А.Ф.2) чи «Захоплення» (за Кардашем В.Я.3). Відмітимо, що Павленко А.Ф. 
зазначав, що для товару «фетиш» стадія насичення відсутня, натомість Липчук В.В. 
та Кардаш В.Я. зазначали, що вона є, проте має дуже обмежену часову тривалість. 
Життєвий цикл товарів чи послуг «Спалах» відрізняється раптовим стрімким зростанням 
популярності, а потім різким спадом. Це накладає відбиток на конкурентну боротьбу. 
З огляду на те, що кімната відвідується лише один раз, quest room конкурують не між 
собою, а з іншими видами розваг, наприклад, кіно, вистави. 

Власники quest room намаються подовжити життєвий цикл цієї послуги за рахунок 
залучення нових відвідувачів. Адже, час, протягом якого готується кімната досить довгий 
та характеризуєтся відсутністью грошових надходжень. При цьому цікавість споживача 
викликає не продовження сюжету, а виключно новий сценарій. Об’єктивно це зумовлює 
разовість quest room. Один квест відвідується однією особою лише один раз. Тобто, якщо 
взагалі на стадії насичення локація перебуває близько півроку, то для окремого 
відвідувача – вона обмежується одним єдиним відвідуванням. Після того, як завдання quest 
room виконане, відвідувач втрачає до цього інтерес та намагається знайти альтернативні 
варіанти розваг чи інші сценарії квестів. Навіть якщо сценарій дуже сподобався, споживач 
навряд чи буде прагнути пройти його ще раз, оскільки все загадки і головоломки вже 
розгадані. Тож завданням фахівців є активне просування послуги, що потребує точного 
визначення її споживачів. 

Для складання профілю цільової аудиторії розважальної послуги quest room та 
організації вдалого просування можуть бути використані різні методики. Найбільш 
доцільними з них, на думку автора є: персональні характеристики та методика 5W. 
Сегментування у мережі Інтернет доцільно проводити з використанням методики 
Khramatrix. Стисла характеристика окреслених методик наведена у таблиці 
(див. табл. 2) 4,5,6. 

                                                      
1 Липчук, В.В. (2012). Маркетинг: навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006». 
2 Павленко, А.Ф. (2003). Маркетинг. Київ: КНЕУ. 
3 Кардаш, В.Я. (2006). Маркетингова товарна політика: навчальний посібник. Київ: КНЕУ. 
4 Методика 5W Шеррингтона. Консалтиговая компания «В2В Airwares» < http://b2bairwaves.ru/инструменты-и-
модели/5w-шеррингтона/> (2018, Лютий, 18). 
5 Методика 5W Шеррингтона. Сегментация целевый аудиторий. Корпоративные бизнес-тренинги 
<https://www.training-partner.ru/staty/metodika-5w-sherringtona-segmentaciya-celevyx-auditorij.html>  
(2018, лютий, 18). 
6 Храмов, Е. Современный подход к сегментации. Методика Кhramatrix. Khramatrix. <http://khramatrix.tilda.ws/> 
(2018, Лютий, 18). 
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Таблиця 2 
Методики для складання профілю цільового сегменту  

[розробка автора на базі літератури] 

Методика Характеристика Складові 

Персональні 
характерис-
тики 

 

Містить 
персональні дані 
і характерис-тики 

Сегментація ринку проводиться за п’ятьма критеріями: 
– географічні: місце проживання, роботи, споживання 
товару або послуги; 
– демографічні: вік, стать, сімейний стан і розмір сім’ї, 
національність, професія, освіта; 
– економічні: зайнятість, рівень доходу, розмір 
накопичень; 
– психологічні: темперамент, соціальна група, риси 
характеру, життєва, позиція, спосіб життя, система 
цінностей; 
– поведінкові: прихильність і ступінь лояльності до фірми і 
бренду, частота, споживання товару або послуги, 
сприйнятливість маркетингових акцій. 

Методика 5W 
Марка 
Шеррінгтона 

Дозволяє 
побудувати 

профіль цільового 
сегменту шляхом 
використання 
п’яти запитань  

Сегментація ринку проводиться за п’ятьма питаннями: 
– чому (Why) – сегментація за типом мотивації до купівлі; 
– що (What) – сегментація за типом товару; 
– хто (Who) – сегментація за типом споживача; 
– коли (When) – сегментація за типом ситуації покупки 
(обставини необхідності); 
– де (Where) – сегментація за типом місця покупки (каналів 
збуту); 

Методика 
Khramatrix 

Виступає 
доповненням 
до вищезазначени
х методик. Додає 
до них дані, які 
стосуються 
поведінки 
представників 
цільової аудиторії 
в Інтернет-
середовищі 
 

Сегментація ринку проводиться за додатковими чотирма 
напрямками: 
– поведінка в Інтернет. Мета користування Інтернетом, 
моделі поведінки, часто відвідувані сторінки, 
використовувані сервіси тощо; 
– цільові функції: проблема чи питання, вирішувані через 
Інтернет. Наприклад, здійснення покупки, оплата, пошук 
інформації, тестування, спілкування, тощо; 
– цільові дії: всі типи дій, які можуть відбуватися в процесі 
вирішення проблеми: участь в опитуванні, скачування 
інформації, підписка на групи в соціальних мережах, 
відвідування сторінок «послуги», «відгуки» тощо; 
– лід: цільова дія, за якою проводиться оцінка ефективності 
або відбувається оплата послуг. Це може бути: здійснення 
покупки, укладання договору, заповнення форми на сайті, 
візит в офіс і т.д. 

 
Оскільки методика Khramatrix є узагальнюючою, доцільно складати профіль 

споживача послуги quest room з її використанням. У відповідності до методики, спочатку 
складається профіль цільової аудиторії за методикою «Персональні характеристики». 
Зазвичай профіль складається ще на етапі впровадження новинки. Однак у даному випадку 
попередні дослідження не проводилися, через відомість послуги на інших ринках та 
можливість проекції відомих даних про цільову аудиторію на вітчизняний ринок. Сьогодні, 
прагнення до використання більш ефективних технології просування, з’явилась 
необхідність детального описання цільової аудиторії. Результати наведено у таблиці 3. 
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Таблиця 3 
Профіль цільової аудиторії за методикою  

«Персональні характеристики» [аналітика автора] 

Критерії 

сегментації 
Характеристика цільової аудиторії послуги quest room 

географічні Відвідувачами кімнат є переважно жителі міст, де кімнати розташовані, проте 
немає обмежень і для жителів районих міст чи сел. Місце знаходження клієнта не 
має великого значення, оскільки відвідування планується завчасно (бронюється 
час, вноситься передплата). 

демографічні Як правило, відвідувачами є особи у віці від 18 до 35 років, не одружені або 
молодята, ще рідше клієнти мають дітей. У них переважно вища або незакінчена 
вища освіта. Вони працевлаштовані або зайняті люди. Окрему групу складають 
студенти. Потенційними споживачами можуть бути діти. 

економічні Послуга орієнтована на осіб з доходом вище середнього.  

психологічні Основні риси відвідувачів: активність, прагнення до новизни, до отримання 
незвичайних відчуттів. Це відкриті люди з активною життєвою позицією, які 
мають широке коло друзів та можуть зібрати добре злагоджену команду. Їх 
система цінностей будуєть на відчутті свободи. 

поведінкові Відсутність прихильності до конкретного власника quest room, через прагнення до 
отримання нових вражень. Клієнтів можна віднести до новаторів, які постійно 
прагнуть нового, тож згодом легко переключаться на інші види розваг. Вигода, 
якої прагне клієнт, полягає у отриманні задоволення, відчуття новизни та 
незвичайності. Відношення до послуги – захоплення. 

 
Результати складання профілю цільової аудиторії за методикою 5W наведено 

у таблиці 4. Резюмуюча матриця наведена у таблиці 5. 
Таблиця 4 

Профіль цільової аудиторії за методикою «5W»  

[аналітика автора] 

Ключове 

питання 
Характеристика цільової аудиторії послуги «quest room» 

Чому (Why)? 

– можливість весело та нестандартно провести час; 
– можливість поспілкуватися з друзями та відчути дух команди; 
– прагнення до новизни; 
– оригінальність проведення часу; 
– підвищити статус у середовищі «орієнтованих на дію»; 
– тімбілдінг (побудова команди); 
– подарунок на свято (день народження, випускний, знаменна дата тощо). 

Що (What)? 

– головоломки та завдання, що потребують сили, знань, логіки (в залежності 
від жанру); 
– спілкування у невимушеній формі; 
– нові відчуття; 
– нестандартні рішення; 
– командний дух. 

Хто (Who)? 

– студенти; 
– молоді працюючі чи зайняті люди; 
– молодята чи пари; 
– діти (потенційна група у разі відкриття дитячих квест-румів); 
– члени певного колективу (потенційна група у разі проведення 
корпоративних квестів) 
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Продовження табл. 4 

Ключове 

питання 
Характеристика цільової аудиторії послуги «quest room» 

Коли (When)? 

– за наявності вільного часу; 
– у режимі 24/7/365 (цілодобово/без вихідних/без свят, протягом року); 
– при огранізації свята; 
– при організації корпоративного заходу. 

Де (Where)? 

– у приміщенні квест-кімнати; 
– на певній території (потенційно можливий варіант за умови організації 
квесту на території міста чи району) 

 
Таблиця 5 

Резюмуюча матриця профілю цільової аудиторії  
за методикою 5W [аналітика автора] 

Ключове 

питання 

Цільова 

аудиторія 1 

Цільова  

аудиторія 2 

Цільова 

аудиторія 3 

Цільова 

аудиторія 4 

Чому 
(Why)? 

– можливість 
весело та 
нестандартно 
провести час. 

– можливість 
поспілкуватися 
з друзями та 
відчути дух 
команди. 

– тімбілдінг 
(побудова 
команди). 

 

– подарунок на свято 
(день народження, 
випускний, знаменна 
дата тощо). 

Що 
(What)? 

– нові відчуття; 
– оригінальність 
проведення часу. 

 

– головоломки 
та завдання, що 
потребують сили, 
знань, логіки 
(в залежності 
від жанру); 

– спілкування 
у невимушеній 
формі. 

– підвищити 
статус у 
середовищі 
«орієнтова-
них на дію»; 

 

– можливість 
поспілкуватися 
з друзями та відчути 
дух команди; 

– подарунок на свято 
(день народження, 
випускний, знаменна 
дата тощо). 

Хто 
(Who)? 

– студенти. – молоді працюючі 
чи зайняті люди; 

– молодята чи пари. 

– члени 
певного 
колективу. 

– діти. 

Коли 
(When)? 

– у режимі 24/7/365 
(цілодобово/без 
вихідних/без свят, 
протягом року). 

– за наявності 
вільного часу; 

– при огранізації 
свята. 

– при 
організації 
корпоратив-
ного заходу. 

– при огранізації свята. 
 

Де 
(Where)? 

– у приміщенні 
квест-кімнати; 

– на певній 
території 

– у приміщенні 
квест-кімнати; 

– на певній території 

– у приміщен-
ні квест-
кімнати 

– у приміщенні квест-
кімнати. 

 
Заключним етапом є складання профілю цільової аудиторії за методикою Khramatrix, 

яка дає можливість об’єднани результати попередніх методик та врахувати особливості 
поведінки представників цільової аудиторії в Інтернет-середовищі. Використання методики 
Khramatrix в сукупності з іншими методиками допомагає краще пізнати споживачів і знайти 
цільові групи, які раніше не розглядалися. Результати складання профілю цільової аудиторії 
за методикою Khramatrix наведено у таблиці 6. 
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Таблиця 6 
Профіль цільової аудиторії за методикою «Khramatrix»  

[аналітика автора] 

Ключовий напрямок Характеристика 

Поведінка в Інтернет 
– відвідування соціальних мереж, форумів, новин, сторінок 
за професійними чи особистими інтересами. 

Цільова функція 
– пошук інформації; 
– зберігання інформації; 
– спілкування. 

Цільові дії 

– перегляд сторінок у мережі; 
– перегляд інформації на сторінках друзів у соціальних мережах; 
– підписка на групи в соціальних мережах; 
– скачування інформації (фільмів, музики). 

Лід 

– скачування інформації (фільмів, музики); 
– написання коментарію; 
– здійснення покупки, бронювання (наприклад, квитка), відкладення у 
кошик; 

– отримання інформації; 
– оплата чи переведення коштів; 
– заповнення форми. 

 
Таким чином, на основі складання профілю цільової аудиторії за методикою 

Khramatrix можна зробити висновок, що типовий представник цієї аудиторії це впевнений 
користувач ПК та частий відвідувач мережі Інтернет, який використовує мережу для 
пошуку інформації та спілкування, зареєстрований у соціальних мережах, одній або 
декількох, віддає перевагу відвідуванню сторінок з новинами та торентів, використовує 
хмару для зберігання інформації, користується сервісом банкінгу та мобільними додатками. 

Результатом побудови профілю цільової аудиторії за методикою Khramatrix стане 
mind mapping (діаграма зв’язків) – графічна інтерпретація результатів (див. рис. 1). 

Сегментування споживачів послуги quest room з використання методики Khramatrix та 
побудови діаграми зв’язків дозволяє зробити висновок, що ядром цільової аудиторіє є 
молоді працевлаштовані люди, в рівнем доходу вище середнього, віком від 18 до 30 років, 
що проживають у місті розташування квест-кімнати, вирізняються активною життєвою 
позицією, прагнуть різноманіття та нових вражень та багато часу проводять у мережі 
Інтернет, зокрема у соціальних мережах. Це робить доцільним активне залучення 
технологій просуванням квесту у соціальних мережах. 

Висновок та перспективи подальших досліджень. Сегментація споживачів товару з 
життєвим циклом «спалах» та його просування потребує чіткого визначення цільового 
сегменту, розробку відповідної пропозиції та її розміщення у місцях, де щільність 
представників цільової аудиторії найвища. Як правило, товари з окресленим життєвим 
циклом розраховані на споживачів-новаторів, більшість з яких є представниками молодого 
покоління, що є активним користувачем мережі Інтернет. Тож потребують подальшого 
дослідження методики сегментації у онлайн середовищі. Крім того, сьогодні просування 
через соціальні мережі втрачає свою актуальність через високу активність продавців 
недовіру до інформації, що там розміщена. Тому, зважаючи на особливості сегменту, варто 
використовувати ті засоби та технології просування, які викликають довіру сегменту у 
конкретний момент часу, зокрема звернути увагу та технології крауд-маркетинг та інші. 
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Рис. 1 Графічна інтерпретація результатів побудови профілю цільової аудиторії 
за методикою Khramatrix [авторська розробка] 

 

References: 

1. Kindratska, H.I. (2010). Stratehichnyy menedzhment[The Strategic management]. Kyiv: Znannya 
[in Ukrainian]. 

2. Kordzaya, N.R. (2015). Internet-marketynh ta yoho suchasnyy stan v Ukrayini [The Internet marketing 
and its current condition in Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu.  
Seriya Ekonomichni nauky [The Bulletin of the Kherson State University. Series:  Economic Sciences], 
Iss. 12, Part 2, 17-20 [vol. 12, part 2, 17-20] [in Ukrainian]. 

3. Kotler, F. (2006). Marketing menedzhment [Marketing Management]. Saint Petersburg: Piter. 
[in Russian]. 

4. Kokhana, T.V. (2013). Stratehichnyy pidkhid do sehmentatsiyi rynku [The Strategic Approach  
to the Market Segmentation]. Ahrarna ekonomika [The Agrarian economy], no. 3-4, 64-69. 
[in Ukrainian]. 

5. Lypchuk, V.V. (2012). Marketynh [Marketing]. Lviv: «Mahnoliya 2006» [in Ukrainian]. 
6. Lotysh, O.Ya. (2017). Sehmentatsiya rynku yak instrument stratehichnoho analizu haluzi  

[Market segmentation as a tool for strategic sector analysis]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho 
humanitarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the International Humanitarian University], 120-124. 
<http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-1-2017/28.pdf> (2017, lyutyy, 10) [in Ukrainian]. 

7. Nоchevnov, D. (2006). Metody i sredstva segmentacii pol’zovatelej Web-sajtov [Methods and means 
of segmenting of users of Web sites]. International Book Series «Information Science and Computing», 

Ядро цільової 
аудиторії 

Потенційна цільова 
аудиторія 

– мешканці міста, де розташована кімната; 
– молоді люди віком від 18 до 30 років; 
– з доходом вище середнього; 
– з активною життєвою позицією; 
– з прагненням до нового та захоплюючого. 

– студенти; 
– діти; 
– співробітники 
компаній 

– прагнуть весело та нестандартно провести час; 
– шукають головоломки та завдання, що потребують сили, 
знань, логіки; 

– молоді працевлаштовані люди; 
– відвідають квест за наявності вільного часу; 
– віддадуть перевагу квесту у кімнаті 

– відвідувачі соціальних мереж, сторінок новин,  
торрентів; 

– використовують мережу для спілкування та пошуку  
інформації; 

– витрачають час на соціальні мережі та скачування  
інформації; 

– дійснюють бронювання, покупки, замовлення, пишуть 
коментарі, оплачують покупки чи переводять кошти. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 
 

36 

99 – 106. <http://docplayer.ru/35571347-Metody-i-sredstva-segmentacii-polzovateley-web-saytov-
dmitriy-nochevnov.html> (2017, ljutij, 18) [in Russian]. 

8. Starostina, A.O. (2005). Promyslovyy marketynh: teoriya, svitovyy dosvid, ukrayinska praktyka 
[Industrial Marketing: Theory, World Experience, Ukrainian Practice]. Kyiv: Znannya [in Ukrainian]. 

9. Fathutdinov, R.A. (2000). Strategicheskij marketing [Strategic marketing]. Moscow: ZAO Biznes-
shkola «Intel-Sintez [in Russian]. 

10. Kotler, F. (2007). Osnovy marketinga[The basics of marketing]. Moscow: Izdatel’skij dom Vil’jams 
[in Russian]. 

11. Zinkevich A. Portret klienta. Poshagovoe rukovodstvo po sozdaniju AD.WIZE [Portrait of a client. 
Step-by-Step Guide to Creating AD.WIZE]. Sistemnij marketing dlja biznesa [The system marketing 
for business]. <http://azinkevich.com/portret-klienta/> (2017, ljutij, 16) [in Russian]. 

12. Pavlenko, A.F. (2003). Marketynh [Marketing]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]. 
13. Kardash, V.Ya. (2006). Marketynhova tovarna polityka [Marketing Commodity Policy]. Kyiv: KNEU 

[in Ukrainian]. 
14. Metodika 5W Sherringtona [5 Sherrington Methodology]. Konsaltigovaja kompanija V2V Airwares 

[The Consulting company V2V Airwaves]. <http://b2bairwaves.ru/инструменты-и-модели/ 
5w-шеррингтона/> (2018, Ljutij, 18) [in Russian]. 

15. Metodika 5W Sherringtona [5 Sherrington Methodology. Segmentation of target audiences]. 
Segmentacija celevyj auditorij. Korporativnye biznes-treningi [The Corporate business-trainings]. 
<https://www.training-partner.ru/staty/metodika-5w-sherringtona-segmentaciya-celevyx-auditorij.html> 
(2018, Ljutij, 18) [in Russian]. 

16. Hramov E. Sovremennyj podhod k segmentacii. Metodika Khramatrix [Modern approach  
to the segmentation. The Khramatrix method]. Khramatrix. <http://khramatrix.tilda.ws/>  
(2018, Ljutij, 18) [in Russian]. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 
 

37 

 

Наталія Данилевич, к. е. н. 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 

УПРАВЛІННЯ СОЦІОЕКОЛОГІЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНІ 
НАПРЯМКИ 

Nataliia Danylevych, PhD in Economics 
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine 

MANAGEMENT BY SOCIO-ECOLOGICAL PROCESSES  

IN UKRAINE: INNOVATIVE DIRECTIONS 

The article develops and proposes for improvement of the organizational structure 

of management of socio-ecological processes in Ukraine: to establish a coordination and 

information center on ecologically balanced development of the economy under the Cabinet 

of Ministers of Ukraine, the State Committee for the development of environmental norms and 

norms of nature management, the Scientific and Production Council on issues 

of environmentally balanced development of territories; strengthen public monitoring and 

control, and develop community organizations for environmental expertise that would collect 

and analyze information to ensure effective management of socio-ecological processes. 

The problem of systematic and complete conservation of the environment and the existence 

of nature is of utmost importance to mankind. The aim of the study is long-term, 

environmentally acceptable economic development, as well as the development of such 

relationships in a society that, while meeting the needs of the present generation, will not 

jeopardize the right and ability of future generations to choose the path of their development. 

Effective environmental protection can only be achieved at European and global levels. 

Therefore, we support a consistent and compulsory policy on management of socio-ecological 

processes and innovative directions of its development. 

Keywords: socio-ecological system, socio-ecological process, management of socio-ecological 

processes, socio-ecological situation, environmental policy, socio-ecological consciousness, 

socio-ecological culture. 

Постановка проблеми. Серед структури державних, політичних і наукових 
пріоритетів реальну увагу доцільно приділити розвитку досліджень соціоекологічних 
процесів. Соціоекологічний процес – це зміни соціекологічного стану у часі, а 
соціоекологічний стан – це природна ситуація, яка виникла внаслідок дії соціальних, 
економічних та екологічних чинників. Отже, соціоекологічний процес – це процес, який 
несе за собою зміну соціоекологічної ситуації, яка викає внаслідок дії негативних чинників 
(соціальних, економічних та екологічних) в певний період часу. Для цього варто віднайти 
вкрай потрібне нині хоча б мінімальне фінансування, для вдосконалення управління 
соціоекологічними процесами в Україні і провести структурні нововведення та 
вправадження відповідних інновацій. Усе це сприятиме інтеграції екополітичних 
методологічних та методичних засад прийняття відповідних законів, концепцій, державно-
політичних рішень, постанов тощо. Без державно-політичного акцентування нагальності 
екологічної політики вирішення відповідних проблем позбавляється реального ґрунту. 
Важливо розвивати соціально-еколого-економічниі дослідження зокрема, аналізувати 
сучасні протиріччя становлення природоохоронних механізмів законодавчої, виконавчої та 
судової влади, екологічні вимоги в структурі програм і діяльності партій, громадських 
організацій та рухів тощо. Варто цілеспрямовано координувати відповідні науково-дослідні 
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плани робіт політологів, правників, економістів, філософів, істориків з інститутів НАН 
України та вишів на національному та регіональному рівнях у контексті Наукової ради 
НАН України з проблем навколишнього середовища і розвитку, Координаційної ради 
з пріоритетного напряму розвитку науки і техніки “Охорона навколишнього природного 
середовища” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного 
комітету України з програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, регіональних Наукових 
Центрів НАН України. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретичних 
та прикладних засад управління соціоекосистемами належить: Ф. Кене, А. Сміта, А. Тюрго, 
Т. Мальтуса, Д. Рікардо, Г. Тюнена, Л. Вальраса, А. Маршала, С. Подолинського, Є. Бем-
Баверка, К. Віксела, М. Туган-Барановського, Ф. Содді, В. Вернадського, Н. Джоржеско-
Роґена, Ю. Одума, Г. Дейлі, Дж. Кобба, Р. Костанза, С. Ель Серафі, Я. Тінбергена, 
Р. Хьютинга та ін. 

Цю проблему активно вивчають і на пострадянському просторі, у тім числі й 
українські вчені. Дослідження, пов’язані із вивченням взаємозв’язків “природа–людина–
природа”, належать сучасним ученим: Г. Бачинському, М. Голубцю, С. Злупку, В. Некосу, 
О. Паламарчуку, В. Поповкіну, О. Шаблію, І. Александрову, О. Бадраку, Ю. Бажалу, 
В. Барановському, Б. Данилишину, Е. Гірусову, А. Голубу, Л. Гринів, Л. Мельнику, 
Б. Прикіну, М. Руденку, Г. Струковаій, Л. Шостак, О. Векличко, О. Врублевській, 
І. Грабинському, М. Долішному, І. Михасюку, А. Хоронжому, М. Оробчуку, 
А. Дубодєловій, Л. Рібуну, І. Синякевичу, Ю. Стадницькому, В. Степанову, Ю. Туниці, 
С. Харічкову, В. Шевчуку та іншим. 

Формування цілей статті. Провести аналіз ефективного управління 
соціоекологічними процесами, виявити головні чинники, які зумовлюють її рівень; 
обґрунтувати напрями вдосконалення організації управління соціоекологічними процесами, 
зокрема інноваційні напрямки впровадження в Україні. 

Опис основного матеріалу дослідження. Сучасна світова екологічна, як і економічна 
та соціальна криза, є наслідком збоїв функціонування фундаментальних механізмів 
глобальної соціально-економічної (соціоекосистеми) системи, що потерпає від традиційних 
(споживацьких) принципів використання природних ресурсів, що призвело до порушення 
єдності розвитку суспільства та біосфери як єдино реальної можливості їх спільного 
сутнісного буття, необхідності врахування факторів антропотехногенного та соціального 
впливу. Наприклад, в Україні у 2017 р. викиди забруднювальних речовин в атмосферне 
повітря становили 7 678,0 тис. т; скидання забруднених зворотних вод у природні 
поверхневі водні об’єкти 2 744 млн. м куб; утворено 519 191,7 тис. т. відходів. Отже, 
антропотехногенний вплив та його зростаючі негативні соціоекологічні наслідки 
обумовлюють зміну суспільних підходів до розвитку соціально-економічної, екологічної, 
науково-технологічної та духовної сфер на світовому, регіональному і особливо локальному 
рівнях. Традиційні форми охорони природи за цих умов неспроможні забезпечити 
ефективний захист біосфери від нераціонального споживання її ресурсів. 

Утилітарне “завойовницьке” ставлення до природи повинно відійти в минуле, 
екологічний імператив має глибоко інтигруватись у різноманітні функції суспільства. Тому 
шлях оптимізації впливу суспільства на природу на сучасному етапі необхідно віднайти 
у стратегії державно-політичного управління економікою та соціальним життям, науковій 
розробці й активному запровадженні якісно нових, науково-методологічних, соціально-
економічних, правових, освітніх, світоглядних принципів, які б відповідали новітній 
соціоекологічній парадигмі, сприяючи неперервному, сталому та безпечному розвитку 
України. 

Держава повинна взяти на себе всю стратегічну відповідальність за управління 
соціоекологічними процесами, при цьому в основу державного регулювання має бути 
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покладений принцип неперервності та комплексності управління цим процесом. Необхідно 
реально екологізувати принципи і практику управління суспільством, матеріальним 
виробництвом та комплексом усіх його галузей; створити ефективну еколого-економічну 
систему природокористування; новітні технології ресурсозбереження; вивести країну 
на світовий рівень розуміння, а відтак, практики раціонального використання природних 
ресурсів та довкілля. Повинна посилитися конструктивна функція держави у становленні 
розвинутої системи ринкових економічних інструментів екологічної політики, екологізації 
Державного бюджету. Доцільно законодавчо забезпечити чіткий розподіл прав власності 
на природні ресурси на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Поглиблення політико-екологічної обґрунтованості державних рішень є передумовою 
піднесення значення екологічної політики в суспільстві, чинником трансформації 
громадської думки щодо екологічного компонента державотворення, розвитку екологічного 
правового поля. З цією метою варто розширити коло спеціалістів, які повинні брати участь 
у розробленні положень екологічного законодавства, залучаючи в якості експертів і вчених-
суспільствознавців: політологів, філософів, соціологів, етнологів тощо. Адже екологічна 
політика та її законодавче підґрунтя мають бути комплексними та орієнтуватися 
на дотримання прав людини. Під екополітологічним кутом зору треба об’єктивно оцінити 
існуючі тенденції політики прийняття Державного бюджету, функціонування системи 
податків, фінансово-кредитного регулювання, судочинства тощо. 

Реалізація основних напрямів державної політики України у галузі управління 
соціоекологічними процесами, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки надалі повинна передбачати державний протекціонізм ринку 
екологічного підприємництва та екологічних послуг; істотне зростання природоохоронних 
виплат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів; повноформатне 
запровадження економічного механізму природокористування; систем екологічної 
сертифікації, ліцензування, аудиту, лізингу та інших компонентів природоохоронної 
діяльності. Екологізація економіки повинна передбачати розроблення та реалізацію 
державної політики використання природних ресурсів як національного економічного 
потенціалу, який застосовується в суспільному виробництві та має свою вартість. Треба 
негайно запровадити принципово новий економічний механізм природокористування та 
охорони природного середовища, істотне зростання на цій основі частки екологічних витрат 
у ВВП хоча би до рівня 1,2–1,5 %, як у східноєвропейських країнах з перехідною 
економікою, замість нинішніх 0,25–0,3 %. Для цього необхідно сприяти структурній 
перебудові економіки в напрямі поліпшення використання регіональних природних 
ресурсів та економічних можливостей, вдосконалення менеджменту виробництвом 
з урахуванням екологічних критеріїв, маючи за мету: впровадження ефективних 
економічних інструментів захисту та відновлення екосистем через інвестиційні пріоритети; 
охорону та подальше розширення заповідних територій для збереження біорізноманіття, 
недопущення подальших незворотних втрат генофонду та біологічних ресурсів країни; 
надання кредитуванню підприємств, які виготовляють екологобезпечну продукцію, 
пріоритетності та пільгових умов оподаткування; взаємодію у вирішенні екологічних 
питань з міжнародним співтовариством в інтересах поліпшення стану здоров’я населення, 
мінімізації значних соціальних та економічних втрат від складної екологічної ситуації. 

Шляхи оптимізації управління соціоекосистемами процесами в Україні, на наш 
погляд, повинні передбачати наступне: 

– сформувати єдиний екологобезпечний господарсько-економічний простір, який 
повинен стати основою сталого та екологобезпечного розвитку країни. Екологізація 
економіки повинна передбачати розроблення та ведення державної політики використання 
природних ресурсів як національного, так і регіонального економічного потенціалу, який 
застосовується в суспільному виробництві та має свою вартість; 
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– впровадження ефективних економічних інструментів захисту та відновлення 
екосистем через інвестиційні пріоритети. Необхідно в короткі терміни детально розробити 
та схвалити інтегровану державну еколого-економічну політику. Лише на основі еколого-
економічної системи ринкових реформ в Україні можна докорінно перебудувати 
взаємовідносини людини з природою в напрямі їх збалансування. Враховуючи це, 
необхідно розробити та запровадити єдину систему економічної оцінки природних ресурсів; 
заходи щодо охорони природи та фінансової оцінки збитку, що заподіює довкіллю 
нераціональне природокористування; розробити сучасні принципи та вдосконалити 
відповідні податкові інструменти, а також системи кредитування тощо; 

– одним із дієвих механізмів стимулювання розвитку екологічного підприємництва та 
фінансування різних видів природоохоронної діяльності в Україні має неминуче стати 
система страхових екологічних фондів. Головними джерелами їх формування можуть бути: 
страхові внески підприємств, діяльність яких пов’язана з ризиком екологічно небезпечних 
ситуацій та аварій; відрахування від прибутку підприємств, інші надходження, які 
не підлягають оподаткуванню; 

– важливим завданням державного управління соціоекологічними процесами є 
пропаганда відповідних знань і виховання екологічної свідомості, формування відповідної 
соціоекологічної культури, яку, на наш погляд, варто роглядати як сталу систему знань, 
цінностей, культурних еталонів, традицій, соціальних звичок та умінь, які відтворюють 
найпоширеніші в суспільстві зразки й моделі природоохоронної діяльності та поведінки 
людини, що реалізуються у сфері соціоекономічних відносин. Відповідно екологічні знання 
повинні бути обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність 
яких пов’язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан 
навколишнього природного середовища; 

– розробити комплексну стратегію екологізації освітніх програм, яка враховувала б 
політичні та соціально-економічні аспекти вирішення проблем впливу суспільства 
на природне довкілля в Україні, питання історичного досвіду взаємовідносин людини і 
природи, збереження народних традицій та звичаїв, охорони пам’яток природи тощо. 

Реалізація запропонованих заходів потребує внесення змін до законодавства України, 
виправлення недоліків організаційно-управлінського механізму. Удосконаленню цього 
механізму, на нашу думку, сприятиме покращення його структури (рис. 1). Пропонуємо 
створити соціокологічний інформаційний центр при Кабінеті Міністрів України, 
соціоекологічний Державний комітет, науково-аналітичну раду з соціоекологічних питань, 
громадський моніторинг та контроль соціоекосистем, громадські організації 
з соціоекологічних питань. 

Ці нові підрозділи мають забезпечити ефективність діяльності організіційної 
структури управління соціоекологічними процесами на державному рівні 
(Соціоекологічний інформаційний центр та Соціоекологічний державний комітет), на 
регіональному рівні (Науково-аналітична рада з соціоекологічних питань), на місцевому 
рівні важливе значення мають такі структури як громадський моніторинг, контроль 
соціоекосистемами, та громадські організації з соціоекологічних питань. 

Головним завданням запропонованих нововведень є врахування особливостей 
функціонування кожної складової соціоекологічного процесу, а саме –соціальної 
підсистеми, метою діяльності якої є зростання рівня життя населення, економічної 
підсистеми з її максимізацією прибутків та екологічної підсистеми, що переслідує мету 
збереження та відтворення природних ресурсів. Особливого значення набуває тут 
зворотний зв’язок у реалізації екологічних і природоохоронних програм, в основі якого 
повинен бути постійний громадський моніторинг, спрямований на отримання 
соціоекологічної інформації від населення, фахівців та експертів, необхідної для прийняття 
науково обґрунтованих рішень як на державному, так і регіональному рівнях. 
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Рис. 1. Організаційна структура управління соціоекологічнмими процесами 

в Україні [розробка автора] 

 
Необхідно в короткі терміни детально розробити та схвалити інтегровану державну 

еколого-економічну політику. Лише на основі еколого-економічної системи ринкових 
реформ в Україні можна докорінно перебудувати взаємовідносини людини з природою 
в напрямі їх збалансування. Враховуючи це необхідно: 

а). розробити та запровадити єдину систему економічного оцінювання природних 
ресурсів, заходів їх охорони, а також фінансового оцінювання збитків, що заподіюються 
довкіллю нераціональним природокористуванням; 

б). вдосконалити: відповідні податкові інструменти; екологічно спрямоване 
кредитування; субсидії, компенсації, дотації, екологічні платежі; ціни; виплати за збереження 
природніх ресурсів або їх економію; продаж екологічних прав на викиди та забруднення; 

в). закласти законодавчі основи регулювання ринку екологічно чистої продукції, 
послуг екологічного спрямування, контролю та захисту інтересів національного виробника 
та української держави; 

г). сприяти організації на конкурентній основі екологічного виробництва та 
забезпеченню його функціонування; 

д). запровадити політику стимулюючих цін і надбавок на екологічно чисту продукцію 
та послуги; 

е). сформувати галузеві центри та розробити законодавчо-нормативні засади 
з екологічного аудиту, екологічної стандартизації, екологічного ліцензування різних видів 
економічної діяльності, екологічної сертифікації товарів і продуктів, еколого-
метрологічного контролю, акредитації суб’єктів екологічного підприємництва, які 
виробляють продукцію, виконують роботи та надають послуги екологічної спрямованості; 

Одним із дієвих механізмів стимулювання розвитку екологічного підприємництва та 
фінансування різних видів природоохоронної діяльності в Україні має стати система 
страхових екологічних фондів. Основними джерелами їх формування можуть бути: страхові 
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внески підприємств, діяльність яких пов’язана з ризиком екологічно небезпечних ситуацій 
та аварій; відрахування від прибутку підприємств, інші надходження, які не підлягають 
оподаткуванню. Дієві інструменти екологічного підприємництва – міжнародне та 
національне екологічне маркування продукції та екологічна сертифікація фірм-виробників. 
Екологічне маркування продукції застосовується і як рекламний засіб, забезпечуючи високу 
конкурентоспроможність відповідних товарів. 

З огляду на екологобезпечний розвиток має бути радикально переорієнтована 
інвестиційна, науково-технологічна, інноваційна політика з чітко визначеними 
загальнодержавними пріоритетами щодо стабільного розвитку економіки; комплексно 
вдосконалена державна цінова, кредитна, податкова та митна політика в напрямі її екологізації 
та переходу національної економіки на модель сталого екологобезпечного розвитку. 

На часі розширення комплексної підготовки спеціалістів – носіїв екологічної 
орієнтації політики та практики сучасного й майбутнього розвитку. З цією метою доцільно 
розробити комплексну стратегію екологізації освітніх програм, куди були б залучені 
політичні та соціально-економічні аспекти вирішення проблем впливу суспільства 
на природне довкілля в Україні, питання історичного досвіду взаємовідносин людини і 
природи, збереження народних традицій та звичаїв, охорони пам’яток природи тощо. 

Отже, найпершим і безпосереднім завданням управління соціоекологічними 
процесами є: втілення у життя принципів раціонального природокористування, які дають 
змогу докорінно перебудувати господарську діяльність людства, і, завдяки цьому, 
гармонізувати взаємодію суспільства та природи. Але ця гармонізація ніколи не буде 
реалізована на практиці, якщо запропоновані вченими соціоекологічні рекомендації 
залишаться на папері або будуть втілюватися у життя повільно і недбало. Реалізація 
наукових соціоекологічних розробок залежатиме від переконаності та активності 
безпосередніх виконавців, усього суспільства загалом і кожного громадянина зокрема. 
Лише тоді, коли переважна більшість людей зрозуміє всю небезпеку соціоекологічної кризи 
для подальшого існування людства й усвідомить необхідність добровільної відмови від 
деяких матеріальних благ заради відвернення цього лиха, можна буде ліквідувати гостру 
кризу відносин між людським суспільством та природним довкіллям. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Необхідно розробити та 
запровадити єдину систему економічного оцінювання природних ресурсів; заходи щодо 
охорони природи та фінансової оцінки збитку, що заподіює довкіллю нераціональне 
природокористування; розробити сучасні принципи та вдосконалити відповідні податкові 
інструменти, а також системи кредитування соціоекологічних проектів. 

Для поліпшення організації управління соціоекологічними процесами в Україні 
пропонуємо створити соціоекологічний інформаційний центр при Кабінеті Міністрів 
України, соціоекологічний державний комітет, науково-аналітичну раду з соціоекологічних 
питань, громадський моніторинг та контроль соціоекосистем, громадські організації 
з соціоекологічних питань, які б забезпечили на державному, регіональному та місцевому 
рівні організацію управління соціоекологічними процесами. На перспективу працюємо над 
вдосконаленням організаційної структури управління соціоекологічними процесами 
в Україні. 
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POLICY SYSTEM 

The article deals with the essence and fundamentals of interregional cooperation arrangement. 

Its priorities at the present stage are highlighted. It is proved that there are a number 

of advantages of using this form of cooperation by the regions. Its close connection with the 

economic growth of the regions is substantiated. It is found that the interregional cooperation 

development contributes to the solution of strategic tasks of the national level. The institutional 

environment of the interregional cooperation at different levels and its role in the new regional 

policy of the state are determined. It is proved that resource and organizational support of the 

interregional cooperation depends on the socio-economic potential of the region. The 

experience of interregional cooperation between Ukraine and the Republic of Poland is 

represented. Areas and prospects of development of the interregional cooperation against 

a backdrop of the European integration of Ukraine are offered. 

Keywords: interregional cooperation, regional policy, institutional environment, European 

integration. 

Research rationale. In the context of globalization, the role of the international interregional 
cooperation steadily increases in the forms of cross-border, transnational and interregional cooperation 
with neighboring countries, which forms new challenges to the regions of Ukraine for practical 
application of innovative mechanisms and instruments for stimulating the socio-economic development 
of territories that have proven themselves positively in the world (in particular, European) practice, sets 
the actual requirements for the intensive development of new approaches and techniques of managing 
the economy. 

The socio-economic achievements of modern Ukraine are insufficient to ensure its further 
successful development and growth of living standards. Therefore, an urgent need is to concentrate 
available resources, accelerate the unification of the efforts of the authorities of all levels and 
search for new forms and approaches to regional development management, among which special 
attention should be paid to measures aimed at expansion of the interregional cooperation. The 
priority of its application is determined not only by the need for adaptation of economic actors to 
increase in the role of integration processes in the world and national economy. Participation of the 
regions in such cooperation makes it possible to expect that as a result of uniting their efforts and 
cooperation in the production and non-production sectors the organizational and economic 
prerequisites for their sustainable economic growth will be ensured. However, in addition to 
a fundamentally new state regulation and infrastructure support for the integration processes of the 
regional economy, the interregional cooperation requires a clear definition of the approaches and 
technique of its organization, functioning and evaluation. The availability and disclosure of such 
organized information would allow not only to analyze the consequences of such cooperation, but 
also to maintain the appropriate transparency in making of managerial decisions of local 
authorities concerning ensuring the support of the territories, their economic growth and social 
development. 

Purpose of the article is to study the place of interregional cooperation in the system of the 
new regional policy of the state and to identify the priority directions of interregional cooperation 
against a backdrop of the European integration of Ukraine. 
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Analysis of recent researches. The issue of interregional cooperation is addressed 
by a large number of national and foreign scientists. Some theoretical, methodological and 
practical issues of this problem were reflected in the papers of O. Alimov, O. Amosha, 
Ya. Zhalilo, E. Libanova, M. Khvesyk, V. Semenov, O. Mykhaylyuk, and others. 

However, the problem of the interregional cooperation’s place in the system of new regional 
policy and the definition of priorities of interregional cooperation against a backdrop of the 
European integration of Ukraine requires further research. 

Statement of basic material. 

The economy of the regions in modern Ukraine is characterized by the unbalanced 
development and heterogeneity of the socio-economic situation, which deepen due to the unstable 
economic and political situation and intensified crisis phenomena in the economy. And this 
complicates the process of strategic planning and forecasting of economic and social processes 
aimed at meeting the needs of the citizens. Therefore, it is necessary to accelerate the internal 
efforts of each region to achieve own development goals. Toward this goal, a model of 
endogenous development of the regions, which became particularly popular in the 1980’s across 
the West and is based on the “maximum use of local resources – labor force accumulated at the 
local level of capital, entrepreneurial potential, specific knowledge of the production process, and 
the ability to perform specific professional tasks, may be useful. Another element of the model is 
the ability of the local economy to control the accumulation process at the local level”1. 

However, not all regions have sufficient production and resource potential for self-
fulfillment of set tasks, therefore the only way out of this situation is to use the benefits of 
participation in the interregional or international integration processes. 

Success in this direction of regional policy may be achieved through the constructing a 
modern model of the interregional cooperation – promoting the development of internal 
integration and consolidation of the country by virtue of the intensification of interregional 
collaboration and cooperation, which will promote the support of socio-economic growth on the 
basis of close interregional interaction, economic, trade, financial and investment, scientific and 
technical, informational and cultural cooperation of the regions and the formation of new 
integrated economic macro-regions in Ukraine2. 

Interregional cooperation is an important part of the strategic partnership between Ukraine 
and neighboring countries, an effective tool of European integration of Ukraine, as well as 
a practical mechanism for the implementation of European standards at the regional and local levels. 

Interregional cooperation is extremely important in the economic development of 
neighboring territorial formations through the deep integration in the main areas of their activities. 
Interregional cooperation means any ties established between regions of different state formations. 

In its essence, the interregional cooperation is a mutually agreed extraterritorial operation of 
the authorities of all levels, legal entities and public organizations, which is carried out within the 
legal framework in order to solve common economic, social, cultural, environmental and other 
issues. The interregional cooperation is an instrument for solving the regional problems and a 
component of the mechanism of economic growth both at the national and regional levels. For the 
country as a whole, the intensification of interregional cooperation solves the main task of 
“capitalization, mobilization and optimization of the use of regional resources as the main source 
of socio-economic development of the country»3. 

                                                      
1 Ромашко, С.М., Саврас, І.З., Селівестов, Р.Г., Юринець, Р.В. (2013). Моделювання соціально-економічного 
розвитку територій: наук.-метод. розробка. Київ: НАДУ, 31. 
2 Ніжнянські, В., Потканські, Т., Сегварі, П. (2007). Формування політики регіонального розвитку: досвід 
країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС. Братислава-Будапешт-Варшава-Київ: 
Видавництво «К.І.С.», 45. 
3 Лібанова, Е.М., Хвесик, М.А. (2014). Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її 
регіонів: національна доповідь. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 34. 
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The interregional cooperation makes it possible to more effectively use available economic 
and resource potential, to improve the self-sustainment in terms of products manufactured by the 
regions, to make up mind about export competitive products. 

Interregional cooperation is aimed at addressing the specific socio-economic problems of 
each territory. The intensity of this cooperation depends on the level of economic development of 
the territory, the branching of its transport system, the availability of a competitive advantage to 
the international division of labor and many other factors. Under all conditions, the development 
of interregional cooperation gives a new impetus to the development of these territories, promotes 
the attraction of foreign investment and creation of transport corridors. 

Interregional cooperation takes the main integrating place in the new regional policy system, 
combining its main components (Figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1. The role of interregional cooperation in the regional policy system  

of the country 

 
Thus, as part of the cooperation of the regions, the tasks of modernization of the country are 

converted into specific modernization tasks of the regions’ development, provided for by the 
relevant regional strategies – the determination of the place and role of the region in the national 
strategy of modernization is formed. At the same time, the regional development strategy focused 
on equalization and consolidation of the country’s socio-economic environment is modernized: 
reasonable grounds for avoiding “equalization” are formed, and the positioning of the region in the 
interregional division of labor is modified. In the end, the European integration strategy of Ukraine 
becomes practical through the tools of international interregional cooperation, the opportunity to 
implement foreign policy and foreign economic priorities of the state strategy is created. 

In fact, the three-fold task of the national level is solved in the course of interregional 
cooperation development: 

• ensuring the country’s reintegration and consolidation as a basis for a favorable climate for 
long-term development; 

• ensuring the country’s infrastructure integrity as an environment of free flows of people, 
resources and information1; 

• capitalization, mobilization and optimization of the use of regional resources as the main 
source of socio-economic development of the country. 

                                                      
1 Закон про стимулювання розвитку регіонів 2005 (Верховна Рада України). <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
show/2850-15> 
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Interregional cooperation should be considered as a powerful organizational innovation, 
which significantly increases the efficiency of regional policy of the country due to1: 

• development of the subjectivity of the regions, strengthening their ability to produce their 
own development initiatives and projects, to create an appropriate development infrastructure – 
in such circumstances, the role of the state is no longer in generation but in the guiding 
of development, which requires considerably less financial and managerial resources; 

• opportunities for the formation of the national projects of macro-regional (interregional) 
level – this enables to achieve the proper significance of national projects and, accordingly, 
the multiplicative effect of the funds attracted by the project; 

• opportunities for ensuring the complexity of the development of territories, including 
depressed regions, due to greater detailed elaboration of the cooperation processes, which becomes 
possible due to the development of the areas of cooperation at the local level; 

• provision of European integration strategy of Ukraine with practical measurement – 
by establishing the direct links between the interested partners and establishing the interregional 
cooperation with the EU regions; 

• directing the state support of regional development towards consolidated project tasks, 
which makes it possible to avoid disintegration, minimize the misuse of funds, and reach 
the cumulative effect of such support. 

As practical experience shows, the development of interregional cooperation can take place 
in several areas. At the level of the central executive authorities of two countries. On the Ukrainian 
part, this issue is coordinated by the Ministry of Regional Development, Construction and 
Housing, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Infrastructure and the Ministry 
of Economic Development and Trade. 

In order to solve the key issues of interregional cooperation at the intergovernmental level, 
an institutional mechanism on interregional cooperation is established which makes decisions 
on key issues of interregional cooperation, defines the general directions and main principles of its 
development, provides the competent authorities of the two countries with relevant proposals, 
develops joint programs of activities aimed at interregional cooperation development and generally 
coordinates the interregional cooperation at the level of regions of Ukraine and the regions of the 
neighboring state. 

This form of cooperation makes it possible to gradually increase the level of socio-economic 
development of corresponding territories, including periphery ones, to increase the importance 
of local authorities in development of the cooperation with the authorities of territories 
of neighboring regions and countries, enabling to involve them in active international cooperation. 

The regions participating in this type of integration processes receive2: 
• wider access of economic entities to resources: financial, labor, material, and new 

technologies; 
• the ability to produce and supply the products to a larger interregional market; 
• the ability to operate on a more integrated, possibly international market place. 
The effectiveness of the institutional mechanism on interregional cooperation implies: 
• support and implementation of projects which ensure the country’s infrastructure integrity; 
• formation of interregional markets, exchanges, and territorial corporations; 
• overcoming barriers which block the development of inter-industry and industrial cooperation; 
• formation of new interregional clusters, industrial parks, interregional development 

programs; 

                                                      
1 Семенов, В.Ф., Михайлюк, О.Л., Олійник, В.Д. (2011). Міжрегіональні диспропорції та регіональне 
зростання. Монографія. Одеса: Атлант, 24. 
2 Сухоруков, А.І., Харазішвілі, Ю.М. (2013). Ефективність соціально-економічного розвитку та економічна 
безпека регіону (на прикладі Закарпатської області). Київ: НІСД, 27. 
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• development of the regulatory framework for interregional cooperation in the form 
of agreements on interregional cooperation, collaboration and integration. 

Today, Ukraine has the most developed network of interregional cooperation with the 
Republic of Poland. Almost all regions of Ukraine and provinces of Poland have concluded 
interregional cooperation agreements. All 16 Polish provinces have a partner in Ukraine at the 
regional level. Subcarpathian, Lublin, Lodz, Silesian and Masovian voivodeships have the largest 
number of the Ukrainian partners. On the Ukrainian part, Lviv, Odesa, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia 
and Volyn regions have the largest number of Polish partners1. 

The basic document of the Ukrainian-Polish interregional cooperation is the Agreement 
between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Poland on 
interregional cooperation signed on May 24, 1993. The mentioned international agreement 
stipulates the legal principles of cooperation between local authorities and local self-government 
bodies of Ukraine and the Republic of Poland, in particular in the economic, cultural and 
humanitarian, educational and travel areas. 

The process of concluding bilateral partnership agreements at the level of cities, districts and 
villages on the Ukrainian part and cities, counties and gminas of Poland has a steady tendency 
towards increase. At the regional and local levels, today about 450 interregional cooperation 
agreements have been signed between Ukraine and Poland. 

An important aspect of the Ukrainian-Polish interregional and cross-border cooperation 
development is the involvement of EU funds as part of implementation of certain projects. In this 
context, it is necessary to mention the Cross Border Cooperation Programme Poland-Belarus-
Ukraine 2007-2013 and 2014-2020, which is an effective tool for using EU funds by local 
authorities and local governments, as well as non-governmental organizations of both countries for 
implementation of projects in the area of interregional and cross-border cooperation2. 

Although there is a significant difference in the current socio-economic development 
of Ukraine and Poland due to different rates of economic development, which adversely affects the 
contents and scope of regional cooperation, in which Ukraine still has somewhat less progress than 
Poland which has already solved all problems associated with joining the EU and other 
international organizations. From this point of view, for Ukraine it is important to use a positive 
experience of Poland for transforming its socio-economic system into an integrated European 
space. The positive moment of the Ukraine’s and Poland’s neighborhood is the latter’s 
membership in the EU. For Ukraine, this fact opens up new opportunities in the area of political 
and economic transformations. In practice, this testifies to the substantial activity of Ukraine 
in modernization of the state and economy, the implementation of democratic institutions, support 
for the idea of civil society, and the expansion of the activities of non-governmental organizations. 

Economic ties in interregional cooperation cover a wide range of areas of economic activity: 
trade and intermediary, production and investment, monetary and financial, scientific and 
technical, and migration spheres, forming a mechanism for consolidating the internal economic 
space of a country which operates on its own. Interregional cooperation within the country is able 
to significantly expand the total effective capacity of the domestic market, Interregional 
cooperation is an instrument for solving internal problems of territories not on the basis 
of competition for attraction of centralized financial resources (receipt of budget subsidies and 
subventions or regional tax preferences), but on the basis of more efficient use of development 
resources the region. This will reduce the burden on the state budget concerning addressing 
of these issues. 

                                                      
1 Міжрегіональне співробітництво між Україною та Польщею. <http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/regions> 
(2018, березень, 03). 
2 Україна та Польща зміцнюють міжрегіональне співробітництво. <https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249438636> 
(2018, березень, 03). 
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Interregional cooperation is one of the mechanisms of activation of innovative processes and 
attracting the investments for implementation of highly effective innovative projects, capable 
of forming new centers of economic development, around which the areas of economic growth 
will be created due to possibilities of consolidation of resources of interested regions in the course 
of implementation of projects of common interest. Interregional cooperation in Ukraine is 
gradually gaining ground. 

Priorities of interregional cooperation in Ukraine should include: 
• development of natural (including natural-climatic) resources; 
• generation and transportation of energy; 
• development of communication lines of national and international importance; 
• the formation of the infrastructure of specific markets (first of all, the market of agrarian 

products); 
• solving of ecological and social problems; 
• creation of a joint tourist product; 
• scientific and technical cooperation and technology transfer; 
• formation of a common innovation infrastructure, etc. 
Today, the interregional cooperation in the agrarian sector is developing most actively 

in Ukraine, as well as tourism, construction, and advisory services. Instead, interregional 
cooperation in the areas of high technologies, industrial cooperation and import substitution, 
medicine, development of alternative energy (in particular, in the development and deployment 
of renewable energy sources) is developing at a slow pace. 

Meanwhile, assessing the state of interregional cooperation at the current stage 
of development of Ukraine, it should be noted that the domination of supply-marketing economic 
relations between Ukrainian regions over a long period resulted in the formation of economic ties 
with the predominance of trade as the simplest form of economic cooperation. Mutual exchange 
of goods and services between regions of Ukraine is based on the static specialization of regions 
and determined by the current levels of their development. Regions with lower levels 
of development, with a lack of investments and an excess of labor, specialize in the production and 
export of labor-intensive products. Developed regions which receive a significant amount 
of investments and have a large amount of capital (including innovative, scientific and technical 
one) specialize in the export of capital-intensive products. To the end that interregional 
cooperation gains the full-fledged functionality, there should be a transition from a commercial to 
a project model of regional interrelations. The idea is to prepare and implement projects and 
programs at the interregional level which ensure joint participation in the development (use) 
of regional resource potential and the achievement of synergistic effects on this basis. 

The most promising areas of interregional cooperation, above all, are those which at the 
same time: 

• require coordination of the authorities and self-government bodies of several regions; 
• require a significant amount of funds which one region can not provide on its own 
• solve problems which are common to several regions; 
• enable capitalization of the resource (natural, human, geo-strategic, scientific and 

technological, etc.), which capacity significantly exceeds the potential of the development 
of a particular region. 

Conclusions. The effectiveness of the state regional policy implementation in modern 
Ukraine depends on the use of the potential of innovative mechanisms and tools which stimulate 
the social and economic activity, develop and support the entrepreneurial initiative at the local 
level in order to address the urgent socio-economic problems. Among the innovations which 
promote regional development, the first place should be given to the use of the potential and 
benefits of interregional cooperation, which contributes to the development of the domestic 
market, strengthens the economic and social cohesion of the country. The innovation component 
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of interregional cooperation is focused on the synergistic effect: achieving a stable balanced socio-
economic development at the national level through increased competitiveness of the regions. Due 
to the implementation of joint (interregional) projects in the areas of production, services, 
infrastructure support, the socio-economic situation in the regions improves, in particular, the 
economic interaction of problematic (old-industrial, rural, remote) territories with the leading 
regions is intensified; disparities in regional development become more equable; opportunities 
for mastering new, previously underutilized development resources are created. 

Integration is a dominant trend in modern development, covering the activities of economic 
actors of all levels. Participation in it expands the possibilities of attracting foreign investments 
and new technologies, creating new vacancies, enables not only to successfully adapt to aggressive 
external conditions, but also results in capitalization of business, expansion of its scope, 
contributes to positive changes in financial condition. Therefore, the main attention in the 
development of the Ukrainian regions should be given to the unification of their efforts 
in interregional socio-economic interaction as a prerequisite for increasing the competitiveness 
of the regions and living standards of their inhabitants, as well as a factor of further formation 
of nationhood and strengthening its economic power. 

To this end, one of the priority goals of country’s regional development is the territorial 
socio-economic integration and spatial development, one of the operational objectives of which is 
the development of interregional cooperation. 

References: 

1. Zakon pro stimuluvania rozvitku regioniv Ukrainy 2005 [The Law of Ukraine "On Stimulation 
of Regional Development of Ukraine" 2005] (The Verkhovna Rada of Ukraine). 
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2850-15> [in Ukrainian]. 

2. Sukhorukov, A.I., Kharazishvili, Yu.M. (2013). Efectivnyst socialno-economicheskogo rozvitcu ta 
economichna bespeca regionu (na priclady Zakarpatskoi oblasty) [Efficiency of socio-economic 
development and economic security of the region (an example of the Transcarpathian region)]. Kyiv: 
NISD. [in Ukrainian]. 

3. Romashko, S.M., Savras, I.Z., Selivestov, R.G., Yurinets, R.V. (2013). Modeluvania socialno-
economicheskogo rozvitku teritioriy: naukovo-metidichna rosrobka [Modeling of socio-economic 
development of territories: scientific and methodological development]. Kyiv: NADU. [in Ukrainian]. 

4. Libanova, E.M., Hvesik, M.A. (2014). Socialno-economichniy potencial staloho rozvitku Ukrainy ta yi 
regionyv: nationalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its 
regions: national report]. Kyiv: DU IEPRS NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. 

5. Semenov, V.F., Mikhailyuk, O.L., Oliynyk, V.D. (2011). Migregionalny disproporcyi ta regionalne 
zrostania [Interregional imbalances and regional growth]. Odesa: Atlant. [in Ukrainian]. 

6. Nizhnyanski, V., Potkanski, T., Segvari, P. (2007). Formuvania politycy regionalnoho rozvitku: dosvyd 
krain Centralnoi ta Shidnoi Evropy v cjntecsty vstuhu do ES [Formation of regional development policy: 
Experience of Central and Eastern European Countries in the context of the EU]. Bratislava-Budapest-
Warsaw-Kyiv: Publishing House KIIS. [in Ukrainian]. 

7. Migregionalne spivrobytnictvo mig Ukrainoy ta Polsheu [Interregional cooperation between Ukraine 
and Poland]. <http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/regions>. (2018, березень, 03) [in Ukrainian]. 

8. Ukraina ta Polsha zmicnuut migregionalne spivrobytnictvo [Ukraine and Poland strengthen 
interregional cooperation]. <https://www.kmu.gov.ua/en/news/249438636> (2018, March, 03) 
[in Ukrainian]. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 
 

50 

 
Неля Бібікова 
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету, Україна 

КОНЦЕПТУАЛЬНА СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ 

РИНКОВОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
Nelia Bibikova 
Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, 

Ukraine 

CONCEPTUAL ESSENCE OF THE POTENTIAL 

OF MARKET COOPERATION IN AGRARIAN SECTOR 

Three interrelated components of the potential of market cooperation – resource, logistics and 

increase of competitiveness – are studied; their essence, connections and elements are 
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Постановка проблеми. В умовах економічного домінування великих корпоративних 
структур в аграрних ринках України забезпечення ефективної діяльності малих і середніх 
товаровиробників передбачає їх об’єднання в сільськогосподарські кооперативи. Практика 
свідчить про низький рівень розвитку аграрної кооперації в Україні, незважаючи 
на позитивний світовий досвід та високу ефективність функціонування кооперативних 
об’єднань в європейських країнах, що актуалізує дослідження сутності потенціалу 
кооперації і форм його реалізації в динамічних ринкових умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з ідентифікацією 
категорії «потенціал», знайшли відображення в працях С. В. Мочерного, П. В. Осипова, 
О. Є. Румянцевої, О. С. Федоніна, Г. О. Швиданенко та інших учених. Методологічним 
дослідженням виробничо-логістичних ланцюгів (далі – ВЛЛ) присвячені праці 
С. Б. Авдашевої, Г. Новікова, О. П. Величка, М. А. Окландера, В. С. Пономаренка та інших 
економістів. Водночас більш глибокої розробки потребує питання обґрунтування змісту 
потенціалу кооперації та форм його реалізації в умовах ринку, що визначило мету й 
завдання даної статті. 

Постановка задачі. Метою статті є визначення концептуальної сутності та складових 
потенціалу ринкової аграрної кооперації з акцентом на логістичний підхід. Досягнення мети 
окреслило такі завдання: (1) обґрунтування компонентів потенціалу кооперації; (2) аналіз 
виробничо-логістичних ланцюгів як форми реалізації потенціалу кооперації в умовах 
ринку; (3) порівняльна оцінка корпоративних і кооперативних ВЛЛ. У ході дослідження 
використано метод діалектики, монографічний метод, структурний і порівняльний аналіз. 
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Виклад основного матеріалу. Для визначення природи та концептуальної сутності 
складної категорії «потенціал ринкової кооперації» більш детально розглянемо зміст її 
компонентів. У найбільш широкому змісті дефініція «потенціал» (лат. potentia – 
можливість, потужність) визначається як можливість, здатність, сила, що проявляється за 
певних умов1. Ресурсний підхід до визначення категорії «потенціал» є найбільш поширеним 
в економічній теорії. Водночас ресурсна складова є не єдиною компонентою потенціалу, що 
підтверджує визначення, запропоноване С. В. Мочерним: «потенціал – наявні в 
економічного суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використати 
їх для досягнення поставленої мети»2. На наш погляд, дана трактовка є найбільш повною, 
органічно поєднуючи ресурсний, управлінський та цільовий підходи в єдине ціле. 

Економісти виділяють різні елементи потенціалу; статичної видової класифікації 
складових економічного потенціалу немає, вона постійно еволюціонує, змінюється 
в залежності від завдань наукового дослідження. Так, С. В. Мочерний ідентифікує 
потенціал виробничий, експортний, банківської системи, інтелектуальний, інформаційний, 
природний3. Враховуючи цільову орієнтацію даного дослідження на процеси ринкової 
кооперації, пропонуємо виділити три взаємопов’язані складові її динамічного потенціалу: 
ресурсну, логістичну та підвищення конкурентоспроможності (рис. 1). Базовою 
компонентою потенціалу ринкової кооперації є ресурсний потенціал, який включає 
множину виробничого, фінансового, інформаційного та інноваційного потенціалів. В 
економічній енциклопедії виробничий потенціал трактується як обсяг виробництва 
продукції за повного завантаження наявних виробничих потужностей4. Ототожнення 
виробничого потенціалу з потужностями суб’єктів господарювання отримало доволі 
широке поширення. 

С. В. Мочерний дає більш розгорнуту трактовку категорії5 : реальний обсяг продукції, 
який можна виготовити за повного використання наявних ресурсів. При цьому учений 
фокусує увагу на факторах виробництва та його забезпеченості певними видами ресурсів. 
Деякі учені фінансовий потенціал включають до складу виробничого, однак у даному 
дослідженні ми виділили його в окремий різновид, щоб забезпечити кореляцію між видами 
потенціалів та ринковими потоками, які можуть бути товарними, фінансовими й 
інформаційними. 

Другою компонентою потенціалу ринкової кооперації є логістичний потенціал, 
впровадження якого орієнтовано на організацію раціонального руху, оптимізацію 
трансформації товарних потоків за етапами логістичного ланцюжка, а також управління 
даними потоками (див. рис. 1). Частково логістичне управління можна віднести до складу 
потенціалу підвищення конкурентоспроможності, водночас у контексті ринкового підходу 
до аналізу кооперації ми виокремили логістичний потенціал у самостійну компоненту, щоб 
показати важливість управління матеріальними потоками як у мікро-, так і мезо- та 
макросистемах. Логістичний потенціал тісно пов’язаний та взаємодіє з інформаційною 
складовою ресурсного потенціалу та управлінською складовою потенціалу підвищення 
конкурентоспроможності. 

Третьою компонентою потенціалу кооперації є потенціал підвищення 
конкурентоспроможності, реалізація якого набуває першочергового значення для 
індивідуальних господарств в умовах глобалізації (див. рис. 1). Управлінська складова 

                                                      
1 Федонін, О.С., Швиданенко, Г.О. та ін. (2006). Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: 
монографія. Київ: КНЕУ, 64. 
2 Мочерний, С.В. (відп. ред.) (2003). Економічна енциклопедія: том 3. Київ: ВЦ «Академія», 13. 
3 Мочерний, С.В. (відп. ред.) (2003). Економічна енциклопедія: том 3. Київ: ВЦ «Академія», 13-15. 
4 Румява, Е.Е. (2005). Новая экономическая энциклопедия. Москва: ИНФРАМ-М, 401. 
5 Мочерний, С.В. (відп. ред.) (2003). Економічна енциклопедія: том 3. Київ: ВЦ «Академія», 13. 
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даного потенціалу передбачає забезпечення ефективного використання ресурсів процесу 
кооперації, інституційна – створення та розвиток неформальних інститутів, зокрема, 
відродження довіри до аграрної кооперації на селі, що є важливою умовою її розвитку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 1. Компоненти потенціалу ринкової кооперації  

[авторська розробка] 

 
Розглянемо другу складову категорії «потенціал ринкової кооперації». Термін 

«кооперація» (лат. cooperatio – співробітництво) – добровільне об’єднання власності (різних 
об’єктів і форм) та праці для досягнення спільних цілей у різних сферах господарської 
діяльності. Принцип об’єднання товарно-фінансових потоків на мезорівні лежить в основі 
визначення ринкової інтеграції, однією із форм якої постає ринкова кооперація. 

М. А. Окландер дійшов висновку, що цільові орієнтири логістики досягаються 
шляхом інтеграції функціональних ланок логістики (фізичного розподілу, підтримки 
виробництва та постачання) та її компонентів (транспорт, запаси, склади тощо) на основі 
загальних витрат. Учений відзначає: «Цикл підтримки виробництва – це відносна новація 
логістики. Він відграє зв’язуючу роль між циклами постачання і фізичного розподілу»1. 
У даному випадку мова йде про виробничо-логістичний ланцюг, який інтегрує 
взаємопов’язані послідовні процеси перетворення споживчих якостей товару на всіх етапах 
відтворення. Таким чином, у логістичному вимірі процес ринкової кооперації передбачає 
формування кооперативного виробничо-логістичного ланцюжка. Для дослідження його 
змісту, природи та специфіки важливо проаналізувати взаємозв’язки чотирьох концепцій: 
інтеграційної, логістичної, відтворювальної та регуляторної. 

На думку О. П. Величко (і ми підтримуємо цю позицію), ланками ланцюга постачання 
є окремі суб’єкти господарювання, а логістичного ланцюга – процеси забезпечення бізнесу. 
Логістичний ланцюг – це сукупність взаємопов’язаних послідовних і паралельних операцій 
(бізнес-процесів) з логістичного забезпечення процесу створення та доведення 

                                                      
1 Окландер, М.А. (2008). Логістика. Київ: Центр учбової літератури, 159-160. 
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до споживача готової продукції, роботи або послуги1 [7, с. 30-31]. Такі визначення 
корелюють з розробками іноземних учених. Так, суб’єктний підхід до інтерпретації 
ланцюга постачання підтримують американські економісти; розгляд логістичного ланцюга 
як шлях від постачальників до клієнтів через процес підтримують німецькі фахівці (саме це 
визначення наявне в одному з національних стандартів Німеччини). 

У даному дослідженні ми підтримуємо підхід професорів М. А. Окландера і 
В. С. Пономаренко, які включають підтримку виробництва до складу виробничо-
логістичного ланцюга. У контексті логістичного підходу товарний ринок втілює в собі 
багатоелементний ланцюг вартості, який у науковій літературі трактується як процес 
додавання вартості до товару2. О. П. Величко інтерпретує ланцюг вартості (цінності) як 
поступове кумулятивне формування вартості продукції (послуг) внаслідок послідовного та 
паралельного здійснення основних і обслуговуючих бізнес-процесів: «постачання → 
зберігання → виробництво → зберігання → транспортування → реалізація продукції»3. 
Врахувавши дане твердження й опрацьовані вище підходи, побудуємо структурну схему 
виробничо-логістичного ланцюга створення та доведення до споживача товару на прикладі 
зерна й продуктів його переробки. Дана схема представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Головні ланки виробничо-логістичного ланцюга створення вартості товару  

(на прикладі зерна й продуктів його переробки) 

[авторська розробка] 

                                                      
1 Величко, О.П. (2012). Сутність логістичного ланцюга та його контроль сучасними агрохолдингами.  
Вісник соціально-економічних досліджень, Вип.3 (46), ч. 2, 27-33. 
2 Пономаренко, В.С., Танько, К.М. (2010). Логістичний менеджмент. Xарків: ВД «ІНЖЕК», 440. 
3 Величко, О.П. (2012). Сутність логістичного ланцюга та його контроль сучасними агрохолдингами.  
Вісник соціально-економічних досліджень, Вип.3 (46), ч. 2, 30. 
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На практиці кількість ланок ВЛЛ створення та доведення до споживача зерна й 
зернопродуктів може бути більшою, ніж на рис. 2. Так, першу ланку можна поділити на такі 
складові: селекція оригінального насіння → зберігання → виробництво елітного й 
репродукційного насіння → зберігання. Ланка зберігання товару може бути присутньою 
у ВЛЛ між четвертою і п’ятою, а також між п’ятою й шостою ланками (див. рис. 2). Товарні 
потоки у процесі руху виробничо-логістичним ланцюгом змінюють свої споживчі якості, 
перетворюються із одного товару (зерно) в інший (зернові продукти), набувають нових 
форм і властивостей, нарощують додану вартість. 

Початком руху матеріального потоку є селекція та виробництво насіння зерна, яке 
в подальшому впливає на якість не лише зернових культур, але й товарів кінцевого 
споживання – хлібопродуктів. Тому важливо забезпечити тісні зв’язки між насінницькою та 
аграрною ланкою, з одного боку, та ланками виробництва й зберігання зерна, з іншого 
(див. рис. 2). У ланці первинної переробки після визначення лабораторіями елеваторів типу 
й класу зерно набуває товарності й вартісної оцінки. У торгово-посередницькій ланці 
відбувається перерозподіл товарних потоків на експорт і внутрішню реалізацію. 
У виробничій ланці в процесі якісного перетворення сировини формуються товари з новими 
споживчими якостями – зернові продукти; частина їх потоків підлягає промисловому 
використанню (наприклад, борошно для виробництва хлібопродуктів), інша частина 
споживається населенням (крупи, крохмаль). 

Функціонування виробничо-логістичного ланцюга вартості забезпечує триєдність 
потоків: (1) товарних, що рухаються від початкової до споживчої ланки; (2) фінансових, що 
рухаються в зворотному напрямі; (3) інформаційних потоків, для яких притаманні прямі й 
зворотні зв’язки (див. рис. 2). Інформаційні потоки виконують функцію сполучення 
в структурі ВЛЛ, надаючи суб’єктам різних ланок інформацію про обсяги пропозиції, попиту, 
рівень цін і тарифів тощо. Динаміку виробничо-логістичним ланцюгам надає необхідність 
узгодження потреб у ресурсах на початковій і кінцевій ланках. Ефективність ВЛЛ 
визначається ступенем відповідності отриманого результату вимогам споживача, а також 
рівнем витрат. Зменшені за рахунок логістики витрати посилюють логістичну систему. 

На практиці у процесі руху потоків від початкової до споживчої ланки ВЛЛ 
виникають так звані «розриви» потоків – товарних, фінансових, інформаційних і сервісних 
(див. рис. 2), наслідком яких постає розбалансованість логістичної системи, диспропорції 
у розвитку її ланок, конфліктність економічних інтересів суб’єктів різних ланок тощо. 
На мікрорівні потокові «розриви» є об’єктом управління через впровадження логістичної 
стратегії підприємства та певних заходів. На мезо- й макрорівнях потокові «розриви» 
повинні стати об’єктами державного селективного (вибіркового) регулювання. На відміну 
від мікросистем, логістична стратегія яких повністю відповідає економічним інтересам 
суб’єктів або їх об’єднань, механізми державного селективного регулювання керуються 
принципом пріоритетності інтересів держави як носія суспільних інтересів та орієнтовані 
на збалансований розвиток усього ВЛЛ, а не окремих його ланок на шкоду іншим 
елементам. При цьому головними принципами регулювання, на нашу думку, мають стати 
цілеспрямованість селективного впливу держави (потокові «розриви» у ланцюжку) та 
збалансованість функціонування усіх ланок виробничо-логістичного ланцюга. Мірилом 
ефективності селективних регуляторних заходів може стати приріст доданої вартості 
в ланцюжку після застосування таких заходів. Наслідком відсутності селективного 
регулювання «розривів» у потокових процесах є втрата доданої вартості в аграрній ланці 
виробничо-логістичного ланцюга (див. рис. 2), її міграція в інші ланки (зокрема, первинної 
переробки, торгово-посередницьку), що контролюються корпоративними структурами, 
передусім, агрохолдингами й трейдерами. 

На думку О. П. Величко (і ми підтримуємо цю позицію), вертикальна інтеграція є 
однією з головних конкурентних переваг агрохолдингів перед іншими 
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сільгоспвиробниками, оскільки забезпечує контроль над виробничо-логістичним ланцюгом 
і отримання більшої частки доданої вартості у процесі виробництва товару кінцевого 
споживання, підвищуючи ефективність таких великих об’єднань1. Відтак, 
у корпоративному ВЛЛ, орієнтованому виключно на реалізацію економічних інтересів 
великих корпоративних структур, малі й середні суб’єкти сільськогосподарського 
виробництва завжди будуть нести втрати доданої вартості внаслідок її міграції в інші ланки, 
визначені цільовими орієнтирами ланцюжка. 

Вихід із даної ситуації ми вбачаємо у формуванні й ефективному функціонуванні 
кооперативних ВЛЛ, які, на противагу корпоративним, орієнтовані на узгодження інтересів 
усіх учасників ланцюжка (таблиця 1) і спроможні реалізувати потенціал кооперації 
в українських реаліях. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз кооперативних і корпоративних  

виробничо-логістичних ланцюгів 

Позиції Кооперативна агрологістика Корпоративна агрологістика 

1. Головний 
орієнтир 

Контроль виробничо-логістичного ланцюга 

2. Мета 
Мінімізація витрат членів 
кооперативного об’єднання 

Максимізація корпоративного 
прибутку  

3. Контроль 

Потокові процеси контролюються 
через багатоосібне рівноправне 
співволодіння, переважно на 
безприбутковій основі 

Послідовні етапи виробничо-
логістичного ланцюга підлягають 
одно- чи декількаосібному 
контролю 

4. Внутрішня 
складова 

Обслуговування як власних потокових процесів (замкнута логістика), 
так і додаткове використання частини логістичних потужностей 
на стороні (інсорсинг) 

5. Зовнішня 
складова 

Субконтрактинг (послуги 
з транспортування і зберігання 
з незначною мірою інтеграції 
із замовником послуг) 

Субконтрактинг, комплексний 
агрологістичний сервіс, 
управління ланцюгом постачання 
агропродукції  

6. Вплив на 
розвиток 
аграрного ринку 

Нарощування доданої вартості, 
створюваної аграріями; 
розширення організованих каналів 
збуту сільгосппродукції; 
зростання інтеграційних зв’язків 
між аграрною й іншими ланками 
ВЛЛ 

Диспаритетність розподілу 
доходів між ланками ВЛЛ; 
міграція доданої вартості 
із аграрної в інші ланки; потокові 
«розриви», структурні дисбаланси 
у функціонуванні ланцюжка 
на мезо- й макрорівнях 

7. Відповідність 
економічним 
інтересам 
держави 

Відповідає, орієнтована на 
узгодження інтересів кооператорів 
і держави, відображає соціальні 
цільові орієнтири кооперативу 

Не відповідає, орієнтована 
на досягнення інтересів 
корпорацій на шкоду інтересам 
індивідуальних господарств, 
держави й суспільства 

                                                      
1 Величко,О.П. (2012). Сутність логістичного ланцюга та його контроль сучасними агрохолдингами.  
Вісник соціально-економічних досліджень, вип. 3 (46), ч. 2, 27-33. 
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Відповідно до логістичної теорії, агент, що управляє ланцюгом, задає пропорції 
розподілу доданої вартості між ланками. На наш погляд, саме зміна місця у виробничо-
логістичному ланцюжку, поширення контролю на ланки аграрного виробництва, первинної 
та вторинної переробки сировини (див. рис. 2) дозволить сільськогосподарським 
кооперативам істотно підвищити свою конкурентоспроможність та реалізувати свій 
внутрішній потенціал збалансованого розвитку в ринковій системі. Необхідність 
формування саме кооперативних ВЛС в Україні була доведена фахівцями та 
прихильниками кооперативного руху. Так, на думку голови Аграрного фонду України 
Г. В. Новікова, кооперативна логістика – це створення первинними агровиробниками 
власного логістичного ланцюга, який працює безприбутково на собівартість товару. 
Наявність у зерновиробників власної кооперативної логістики на кожному з ланок ланцюга 
«поле – порт» дозволяє встановлювати об’єктивну ціну товару1. Кооперативні й 
корпоративні ВЛЛ мають різну економічну й правову природу. Незважаючи на спільність 
цільового орієнтиру – контроль виробничо-логістичного ланцюга – корпоративним й 
кооперативним ВЛЛ притаманні певні відмінності (див. табл. 1). 

Висновки. Таким чином, сутність ринкової кооперації можна розкрити через 
кооперативні виробничо-логістичні ланцюги з використанням процесного підходу. 
За результатами проведеного дослідження, авторське визначення категорії «потенціал 
ринкової кооперації» є таким: сукупність ресурсів, управлінських можливостей і засобів, а 
також взаємодій і зв’язків між ними, що мають здатність до забезпечення єдиного 
безперервного руху та оптимізації трансформації матеріального й віднесеного до нього 
фінансового й інформаційного потоків, з метою задоволення потреб членів об’єднання 
шляхом мінімізації витрат, нарощування доданої вартості та підвищення 
конкурентоспроможності місця у виробничо-логістичному ланцюжку. Поєднання чотирьох 
наукових підходів у трактуванні вихідної дефініції передбачає використання різноманітних 
інструментів для забезпечення ефективного функціонування кооперативного ВЛЛ, 
максимально повно охоплюючи його полівекторні параметри розвитку. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в удосконаленні понятійно-
термінологічного апарату логістики, зокрема категорії потенціал ринкової аграрної 
кооперації, який, на відміну від існуючих, базується на конвергенції чотирьох підходів та 
зорієнтований на збалансований розвиток усіх ланок кооперативного виробничо-
логістичного ланцюга. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в розвитку 
логістичної концепції, практичне – в можливості їх використання державними органами 
управління як наукове підґрунтя для визначення потокових «розривів» у ланцюжку та 
обґрунтування заходів селективного регулювання для зменшення або нівелювання цих 
«розривів». Впровадження теоретичних положень проведеного дослідження у практичну 
діяльність суб’єктів різних товарних ринків та державних органів влади формують 
перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 
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The article has stated that in the highly competitive food markets (world, cross-national, 

national) agricultural holdings are one of the most effective participants. The competitive 
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Постановка проблеми. Провідними гравцями на світовому, міжнародних та 
національних ринках продовольчих товарів є агрохолдинги, які виступають драйверами 
розвитку цих ринків. Це, в свою чергу, вказує на їх ефективне управління власною 
економічною безпекою та розробку й реалізацію ефективних стратегій 
конкурентоспроможності. Враховуючи активний розвиток агрохолдингів в Україні та все 
більшу роль таких бізнес – одиниць для сільського господарства і економіки країни, 
проблематика управління ними власною економічною безпекою та збільшення 
конкурентоспроможності, особливо на світовому ринку продовольчих товарів, є ключовою 
у контексті забезпечення економічної безпеки держави та максимальної реалізації її 
економічного потенціалу в умовах посткризового розвитку. У цих умовах, на особливу 
увагу заслуговує вивчення практики управління економічною безпекою та 
конкурентоспроможністю провідних світових агрохолдингів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та особливості управління 
економічною безпекою і конкурентоспроможністю агрохолдингами, у тому числі 
іноземними розкривали наступні вчені: В.Г. Андрійчук, В. Девіс, Д. Діклеріко, Б.С. Дуб, 
Є.М. Кирилюк, Ю. Костер, Х. Штрубенхофф та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Відмічаючи значні 
напрацювання науковців у царині управління економічною безпекою та 
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конкурентоспроможністю агрохолдингів, вважаємо, що вони носять більш загальний 
характер, без врахування практичних особливостей такого управління, яке реалізується 
провідними світовими агрохолдингами. 

Метою статті є ґрунтовна оцінка ефективності управління економічною безпекою та 
конкурентоспроможністю (стратегії конкурентоспроможності) провідними агрохолдингами 
світу. 

Виклад основного матеріалу. Серед виробників сільгосппродукції аграрні холдинги 
досить нове явище, що виникло в наслідок глобалізації на аграрних та фінансових ринках. 
Враховуючи суттєві конкурентні переваги агрохолдингів на міжнародних та світовому 
ринках сільгосппродукції, відмічаємо їх стрімке зростання як кількісно, так і 
за параметрами фінансово-господарської діяльності. Доступ до фінансових ресурсів, 
використання передових технологій, можливість розробки та впровадження інновацій 
робить саме агрохолдинги світовими лідерами у аграрному секторі. 

Серед провідних світових агрохолдингів можемо виділити такі різнопланові бізнес – 
одиниці, як Adecoagro (АА), Agria Corporation (АС), Australian Agricultural Company 
(AACo), Alico Incorporated (АІ). 

Adecoagro почала свою операційну діяльність у 2002 році з земельним фондом 74 тис. 
га у Аргентині. У 2016 році компанія мала земельний фонд у розмірі 269 тис. га 
у Аргентині, Бразилії та Уругваї, займаючись вирощуванням зернових, рису, виробництвом 
молока, цукру, етанолу та біоенергії1. 

Agria Corporation представлена у Новій Зеландії, Австралії, Південній Америці та 
Китаї. Дата заснування компанії – 2007 рік. Агрохолдинг розвиває три бізнес-напрямки: 
селекція, вирощування та продаж насіння зернових; продаж засобів захисту та живлення 
рослин; надання послуг для агровиробників. Додатково компанія торгує зерном та 
займається тваринництвом2. 

Australian Agricultural Company має другий за розміром земельний фонд у світі – 
7 млн. га (Австралія) та займається тваринництвом (яловичина). Дата виникнення – 
1824 рік3. 

Alico Incorporated почала свою діяльність у 1960 році. У 2016 році земельний фонд 
компанії склав 60 тис. га. Земельний фонд розташовано у США (Флорида). Компанія 
займається вирощуванням цитрусових, тваринництвом, управлінням землями 
сільськогосподарського призначення4. 

Не дивлячись на значні відмінності у виробничо-господарській діяльності наведених 
агрохолдингів, відмічаємо їх позиції лідерів та високу конкурентоспроможність на світових 
ринках продовольчих товарів. Кожен з них досяг свого провідного положення на світових 
аграрних ринках та відповідного рівня економічної безпеки завдяки використанню різних 
стратегій конкурентоспроможності. 

АА побудувало власну стратегію конкурентоспроможності і, відповідно, забезпечення 
певного рівня економічної безпеки на наступних складових: 

1. Територіальна диверсифікація земельного фонду. У 2015 році 43 % земельного 
фонду агрохолдингу знаходилося в Аргентині, 38 % – у Бразилії, 19% – в Уругваї. Така 
диверсифікація зменшує ризики втрати врожаю від негативних погодних умов в окремій 
країні, розширює ринки збуту, зменшує ризики країни. Проте, дана стратегія несе значні 
ризики для економічної безпеки агрохолдингу, оскільки він повинен враховувати всю 
сукупність ризиків функціонування у трьох країнах і умови праці в нестабільному регіоні. 

                                                      
1 Our Company. Adecoagro. <http://www.adecoagro.com/DinamicPage.Aspx?midpid=13&mimid=12&miid=16>. 
(2017, January, 23). 
2 Our Company. About us. Agria Corporation.<http://www.agriacorp.com/about.asp?id=32> (2017, січень, 24). 
3 About us. Our Company. Australian Agricultural Company. <http://aaco.com.au/about-us> (2017, січень, 23). 
4 Our history. Alico Incorporated. <http://www.alicoinc.com/about/history> (2017, січень, 23). 
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2. Продуктова диверсифікація. Агрохолдинг вирощує зернові з акцентом на пшеницю 
та кукурудзу, рис, займається молочним бізнесом, виготовляє цукор, етанол та 
електроенергію з біоджерел. У 2011 – 2015 роках чітко видна тенденція відходу 
агрохолдингу від вирощування зернових і акцентування уваги на виробництві 
агропродуктів з високою доданою вартістю (молоко, цукор, етанол, енергія). Така 
диверсифікація дозволяє збільшити доходи та прибутки, менше залежати від кон’юнктури 
ринків сільськогосподарської продукції та займати провідне положення на ринках, що 
швидко розвиваються (альтернативне паливо – етанол та біоенергія). З іншого боку, така 
стратегія несе значні ризики для економічної безпеки агрохолдингу, оскільки він працює 
на досить вузьких ринках, вплив на які має кон’юнктура ринків нафтопродуктів. 

3. Мінімізація вартості виробництва (Абсолютне лідерство у витратах). Це видно 
з території роботи агрохолдингу (Аргентина, Бразилія, Уругвай), де вартість робочої сили, 
особливо в аграрній сфері, досить низька. Також мінімізація вартості виробництва 
досягається шляхом використання орендованих земель (у 2015 74 % всього земельного 
фонду агрохолдингу приходилось на такі землі). Ще одним напрямом мінімізації вартості 
виробництва є оптимізація оподаткування, оскільки, здійснюючи операційну діяльність 
у країнах Південної Америки, маючи головний офіс у США, компанія зареєстрована 
у Люксембурзі. Дана стратегія дозволяє отримати додаткові прибутки, втім, вона несе 
значні ризики для економічної безпеки агрохолдингу, оскільки він має проблеми з якістю 
підготовки персоналу, соціальним розвитком, акцентує увагу на максимізації доходів від 
орендних земель, що призводить до суттєвого погіршення їх якості. 

4. Стратегія «розвитку ринку». Агрохолдинг за період дослідження збільшував 
постачання агропродукції власного виробництва у країни Південної, Центральної та 
Північної Америки (за п’ять років компанія вийшла та зайняла достатню долю ринку у Чілі, 
Мексиці, Колумбії та США). 

5. Наступальна війна. Агрохолдинг активно бореться за нові ринки та збільшує власну 
долю на традиційних для себе ринках аграрної продукції. 

6. Стратегія інтегрованого росту. Агрохолдинг добивається зниження витрат 
за рахунок вертикальної інтеграції «назад». 

7. Стратегія «багряного океану» з боротьбою за ринки збуту та їх перерозподіл 
на власну користь. Компанія виграє боротьбу за ринки збуту. 

Головним індикатором успішності реалізації стратегії конкурентоспроможності та 
управління власною економічною безпекою є чистий прибуток. Його динаміка у компанії 
в 2011 – 2015 роках: 2011 рік – 56917 тис. дол. США, 2012 рік – 9279 тис. дол. США, 
2013 рік (чистий збиток) – 25830 тис. дол. США, 2014 рік – 2438 тис. дол. США, 2015 рік – 
18375 тис. дол. США. Не зважаючи на збитки у 2013 році, в 2014 – 2015 роках чистий 
прибуток агрохолдингу зростав, хоча і не досяг рівня 2011 року, що свідчить про 
успішності реалізації стратегії конкурентоспроможності та управління власною 
економічною безпекою після проблем 2012 – 2013 років 1. 

Використовуючи отримані вище дані, фінансову звітність агрохолдингу та розробку 
О.В. Сусіденко2 наведемо у таблиці 1 критеріальні характеристики та загальний показник 
економічної безпеки Adecoagro. При цьому, для розрахунку показника будемо рахувати 
позитивні характеристики як + 0,1, нейтральні, як 0, а негативні, як – 0,1. 

Згідно таблиці 1 управління економічною безпекою на Adecoagro потребує 
корегування і рівень економічної безпеки агрохолдингу – середній з наближенням 
до високого. 

                                                      
1 Annual report. Form 20 F. 2011 - 2016. Adecoagro. <http://www.adecoagro.com> (2017, січень, 22). 
2 Сусіденко, О.В. (2015). Формування системи забезпечення фінансової безпеки підприємства:  
дис. … кандидата екон. наук. Хмельницький, 33. 
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Таблиця 1 
Критеріальні характеристики та розрахунок загального показника  

економічної безпеки Adecoagro 

Критеріальні характеристики 
Значення 

Позитивні Нейтральні Негативні 

Співвідношення доходів і витрат підприємства – 0 – 

Якість прибутку і його достатність – 0 – 

Кількість бізнес – сегментів (продуктів) – 0 – 

Характеристика продуктів – 0 – 

Стратегія (комплекс стратегій) 
конкурентоспроможності 

0,1 – – 

Ризики країни – 0 – 

Збутова стратегія 0,1 – – 

Доступ та якість підготовки персоналу – – – 0,1 

Екологічні вимоги 0,1 – – 

Фінансові інтереси підприємства – 0 – 

Загальний показник економічної безпеки 0,2 
 

АС побудувала власну стратегію конкурентоспроможності і, відповідно, забезпечення 
певного рівня економічної безпеки на наступних складових: 

1. Територіальна диверсифікація бізнесу (обмежена). Компанія працює у Новій 
Зеландії, Австралії, Південній Америці, Китаї. Значна доля у доходах приходиться на Нову 
Зеландію. Така стратегія агрохолдингу, не зважаючи на певні переваги, несе в собі великі 
загрози, що пов’язані зі значними витратами на просування продукції та послуг, 
необхідністю враховувати специфіку діяльності у країнах, де компанія здійснює операційну 
діяльність, проблеми з досить «вузьким» ринком Нової Зеландії. Все це і стало причиною 
стагнації у операційній діяльності агрохолдингу. 

2. Продуктова диверсифікація. Компанія працює у трьох бізнес-сегментах. Відмічаємо 
стагнацію Agria Corporation та прорахунки у розробці й реалізації стратегії 
конкурентоспроможності з негативним впливом на економічну безпеку агрохолдингу. 

3. Оптимізація вартості продуктів та послуг за рахунок оптимізації оподаткування. 
Здійснюючи операційну діяльність у Новій Зеландії, Австралії, Південній Америці, Китаї, 
маючи головних акціонерів з Китаю, головний офіс та адміністративно-фінансові 
підрозділи у США, агрохолдинг зареєстровано на Кайманових островах. 

4. Стратегія «розвитку ринку». Агрохолдинг за період дослідження збільшував 
постачання власних продуктів у Нову Зеландію, Австралію, країни Південної Америки. 

5. Партизанська війна. Концентрація на ринку Нової Зеландії. 
6. Стратегія концентрованого росту. Компанія робить акцент на збільшення доходів за 

рахунок виробництва удосконаленої продукції та значних зусиль з просування її на ринок. 
7. Стратегія «багряного океану» з боротьбою за ринки збуту та їх перерозподіл на 

власну користь. Компанія програє конкурентну боротьбу. 
Дослідимо також динаміку чистого прибутку компанії у 2011- 2015 роках: 2011 рік – 

17897 тис. дол. США, 2012 рік – 11183 тис. дол. США, 2013 рік (чистий збиток) – 
199394 тис. дол. США, 2014 рік – 26147 тис. дол. США, 2015 рік – 14688 тис. дол. США. 
Чистий збиток у 2013 році та зниження чистого прибутку у 2015 році по зрівнянню 
з 2014 роком свідчать про проблеми Agria Corporation зі стратегію конкурентоспроможності 
та економічною безпекою1. 

                                                      
1 Annual report. Form 20 F. 2011 - 2016. Agria Corporation. <http://www.agriacorp.com> (2017, січень, 22). 
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Розрахунок загального показника економічної безпеки Agria Corporation 
за визначеними раніше критеріальними характеристиками (табл. 2) вказує, що управління 
економічною безпекою у агрохолдингу не ефективне і рівень такого управління низький 
з наближенням до середнього. 

Таблиця 2 
Критеріальні характеристики та розрахунок загального показника  

економічної безпеки Agria Corporation 

Критеріальні характеристики 
Значення 

Позитивні Нейтральні Негативні 

Співвідношення доходів і витрат підприємства – – –0,1 

Якість прибутку і його достатність – – –0,1 

Кількість бізнес – сегментів (продуктів) 0,1 – – 

Характеристика продуктів 0,1 – – 

Стратегія (комплекс стратегій) 
конкурентоспроможності 

– – –0,1 

Ризики країни – – –0,1 

Збутова стратегія – 0 – 

Доступ та якість підготовки персоналу – – – 0,1 

Екологічні вимоги – – –0,1 

Фінансові інтереси підприємства – 0 – 

Загальний показник економічної безпеки – 0,4 

 
ААСо побудувала власну стратегію конкурентоспроможності і, відповідно, 

забезпечення певного рівня економічної безпеки на наступних складових: 
1. Територіальна концентрація. Перевагами є спрощенням здійснення фінансово-

господарської діяльності та відсутність проблем крос-культурного управління. Недоліком є 
зростання витрат агрохолдингу через високі податки та вартість робочої сили. 

2. Продуктова концентрація (диференціація). ААСо вирощує крупну рогату худобу та 
продає її на живу вагу, а також реалізує звичайну і преміальну яловичину. Компанія 
намагається диверсифікувати свою виробничу діяльність за рахунок виведення на ринок 
декількох марок преміальної яловичини1, це дозволяє агрохолдингу покривати власні високі 
витрати, але несе загрозу економічній безпеці через значну концентрацію на преміальній 
яловичині. 

3. Збутова диверсифікація (стратегія «розвитку ринку»). ААСо постачає преміальну 
яловичину у економічно розвинені країни. 

4. Наступальна війна. Агрохолдинг активно бореться за нові ринки та збільшує власну 
долю на традиційних для себе ринках аграрної продукції. 

5. Стратегія інтегрованого росту. Агрохолдинг добивається зниження витрат 
за рахунок вертикальної інтеграції «назад». 

6. Стратегія «багряного океану» з боротьбою за ринки збуту та їх перерозподіл 
на власну користь (виграш конкурентної боротьби). 

Дослідимо також динаміку чистого прибутку компанії у 2011- 2015 роках: 2011 рік -
10525 тис. дол. США, 2012 рік (чистий збиток) – 5073 тис. дол. США, 2013 рік (чистий 
збиток) – 49813 тис. дол. США, 2014 рік (чистий збиток) – 39898 тис. дол. США, 2015 рік – 
9623 тис. дол. США. Наявність чистого збитку у 2012 – 2014 роках вказує на кардинальні 

                                                      
1 Our Brands. Australian Agricultural Company. <http://aaco.com.au/our-brands> (2017, січень, 23). 
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зміни у стратегії конкурентоспроможності та управлінні власною економічною безпекою, 
що призвело до появи чистого прибутку у 2015 році. Проте, дана ситуація не дозволяє 
зробити чіткий висновок про правильність стратегії конкурентоспроможності й управління 
економічною безпекою в ААСо, оскільки чистий прибуток міг бути реакцією на тактичні 
заходи1. 

Розрахунок загального показника економічної безпеки ААСо за визначеними раніше 
критеріальними характеристиками (табл. 3) вказує, що управління економічною безпекою 
у агрохолдингу потребує корегування і рівень такого управління середній з наближенням 
до високого. 

Таблиця 3 
Критеріальні характеристики та розрахунок загального показника  

економічної безпеки ААСо 

Критеріальні характеристики 
Значення 

Позитивні Нейтральні Негативні 

Співвідношення доходів і витрат підприємства – 0 – 

Якість прибутку і його достатність – – –0,1 

Кількість бізнес – сегментів (продуктів) – – –0,1 

Характеристика продуктів 0,1 – – 

Стратегія (комплекс стратегій) 
конкурентоспроможності 

– 0 – 

Ризики країни 0,1 – – 

Збутова стратегія – 0 – 

Доступ та якість підготовки персоналу 0,1 – – 

Екологічні вимоги 0,1 – – 

Фінансові інтереси підприємства 0,1 – – 

Загальний показник економічної безпеки 0,3 

 
AI побудувала власну стратегію конкурентоспроможності і, відповідно, забезпечення 

певного рівня економічної безпеки на наступних складових: 
1. Територіальна концентрація. Переваги та недоліки для даної складової стратегії 

конкурентоспроможності було описано для ААСо. 
2. Продуктова диверсифікація (обмежена). Відмічаємо: зростання загальних доходів 

агрохолдингу за період дослідження; суттєве збільшення долі цитрусових у його доходах. 
Перевагами є зменшувати витрат, а недоліками – залежність від погодних умов та 
кон’юнктури одного ринку. 

3. Концентрація збуту. AI збувала свою продукцію тільки у США. Перевагами є 
зменшити витрат та втрат від виходу на іноземні ринки збуту, а недоліками – високі ризики 
країни збуту продукції. 

4. Стратегія «розвитку ринку». Агрохолдинг за період дослідження збільшував 
постачання агропродукції власного виробництва у США. 

5. Наступальна війна. Збільшення участі на ринку цитрусових США. 
6. Стратегія інтегрованого росту. Агрохолдинг добивається зниження витрат 

за рахунок вертикальної інтеграції «назад». 
7. Стратегія «багряного океану» з боротьбою за ринки збуту та їх перерозподіл 

на власну користь. Компанія виграє конкурентну боротьбу, особливо на ринках цитрусових. 

                                                      
1 Annual report. 2011 - 2016. Australian Agricultural Company. <http://aaco.com.au> (2017, січень, 22). 
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Дослідимо також динаміку чистого прибутку компанії у 2011- 2015 роках: 2011 рік – 
23433 тис. дол. США, 2012 рік – 32232 тис. дол. США, 2013 рік – 21674 тис. дол. США, 
2014 рік – 21242 тис. дол. США, 2015 рік – 35953 тис. дол. США. Наявність чистого 
прибутку всі роки дослідження та його зростання свідчать про ефективну стратегію 
конкурентоспроможності та ефективне управління власною економічною безпекою 
в агрохолдингу1. 

Розрахунок загального показника економічної безпеки Alico Incorporated 
за визначеними раніше критеріальними характеристиками (табл. 4) вказує, що управління 
економічною безпекою у агрохолдингу є ефективним і рівень такого управління –  
високим. 

Таблиця 4 
Критеріальні характеристики та розрахунок загального показника  

економічної безпеки Alico Incorporated 

Критеріальні характеристики 
Значення 

Позитивні Нейтральні Негативні 

Співвідношення доходів і витрат підприємства 0,1 – – 

Якість прибутку і його достатність 0,1 – – 

Кількість бізнес – сегментів (продуктів) 0,1 – – 

Характеристика продуктів – – –0,1 

Стратегія (комплекс стратегій) 
конкурентоспроможності 

0,1 – – 

Ризики країни 0,1 – – 

Збутова стратегія – – –0,1 

Доступ та якість підготовки персоналу 0,1 – – 

Екологічні вимоги – – –0,1 

Фінансові інтереси підприємства 0,1 – – 

Загальний показник економічної безпеки 0,4 

 
Порівняльна характеристика стратегій конкурентоспроможності та ефективності 

управління економічною безпекою обраних провідних світових агрохолдингів (табл. 5) 
чітко показує взаємозв’язок між розробкою та реалізацією стратегій 
конкурентоспроможності і ефективністю такого управління в рамках функціонування 
на міжнародних ринках компаній такого типу. 

Наведене на рисунку підтверджує раніше зроблені висновки про рівень економічної 
безпеки та управління нею з використанням стратегій конкурентоспроможності провідними 
агрохолдингами. 

Таким чином, розрахунок загального показника економічної безпеки на основі 
критеріальних характеристик (з врахуванням стратегій конкурентоспроможності), графічна 
(таблиця та рисунок) інтерпретація рівня економічної безпеки показали одні й ті ж 
результати по обраним провідним світовим агрохолдингам, що свідчить з одного боку про 
правильність розрахунків, а з іншого – про можливість використовувати наведений 
інструментарій для визначення рівня економічної безпеки для агрохолдингів, що діють 
на території України. 

 
 

                                                      
1 Annual report. Form 20 F. 2011 - 2016. Alico Incorporated. <http://www.alicoinc.com> (2017, січень, 22). 
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Таблиця 5 
Порівняльна характеристика стратегій конкурентоспроможності  

та ефективності управління економічною безпекою  

провідних світових агрохолдингів 

Характеристика/ 

Агрохолдинг 
Adecoagro Agria Corporation ААСо 

Alico 

Incorporated 

Приналежність 
земельного  
фонду 

3 країни 
(диверсифікація) 

– 
1 країна 

(концентрація) 
1 країна 

(концентрація) 

Розміри земельного  
фонду 

Зростають – Зростають 
Зростають 

з коливаннями 

Кількість бізнес – 
сегментів  

(продуктів) 
6 (диверсифікація) 3 (диверсифікація) 

1 (концентра-
ція) 

5 (обмежена 
диверсифікація) 

Збутова стратегія Диверсифікація 
Диверсифікація 
з акцентом 
на експорт 

Диверсифікація 
з акцентом 
на експорт 

Концентрація 
у країні 

находження 
земельного 
фонду 

Характеристика 
продуктів 

Продукти 
переробки 

(частково), високо 
маржинальні 

(частково) 

Високомар 
жинальні 

Високомар 
жинальні 

Низькомар 
жинальні 

Боротьба  
за ринки збуту 

«Багряний океан» «Багряний океан» 
«Багряний 
океан» 

«Багряний 
океан» 

Доходи 
Зростають 
з незначними 
коливаннями 

Не зростають Не зростають 
Зростають 
зі значними 
коливаннями 

Чистий прибуток 

Суттєві  
коливання 
з наявністю 
чистих збитків 

Зменшення 
з наявністю 
чистих збитків 

Суттєві  
коливання 
з наявністю 
чистих збитків 

Зростає 

Стратегія  
конкуренто-
спроможності 

Ефективна 
Не ефективна  

(пот ребує 
корегування) 

Потребує 
уточнення 

Ефективна 

Управлвіння 
економічною 
безпекою 

Ефективне  
(пот ребує 
корегування) 

Не ефективне  
(пот ребує 
корегування) 

Ефективне 
(потребує 
корегування) 

Ефективне 

*- Розроблено автором. 
 
Додатково визначимо рівень економічної безпеки провідних агрохолдингів 

враховуючи результативність їх управлінської діяльності щодо мінімізації впливу ризиків 
(рис. 1), спираючись при цьому на наукову працю М.І. Копитко1. 

                                                      
1 Копитко, М. І. (2015). Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах 
підприємств транспортного машинобудування): дис. … доктора екон. наук. Київ, 41. 
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1 – Adecoagro, 2 – Agria Corporation, 3 – Australian Agricultural Company,  
4 – Alico Incorporated. 

 

Рис. 1. Рівень економічної безпеки провідних  

світових агрохолдингів 

 
Висновки. Сучасне висококонкурентне середовище на ринках сільськогосподарської 

продукції (світовий, міжнаціональні, національні) висуває значні вимоги до 
конкурентоспроможності агровиробників та управління ними власною економічною 
безпекою. За таких умов найбільш ефективними бізнес – одиницями є агрохолдинги, які 
мають значні конкурентні переваги, особливо на міжнаціональних та світовому ринках 
продовольства. 

Дослідження стратегій конкурентоспроможності та ефективності управління 
економічною безпекою чотирьох провідних світових агрохолдингів (Adecoagro, Agria 
Corporation, Australian Agricultural Company, Alico Incorporated) показало: 
різнонаправленість їх розвитку відносно забезпечення конкурентоспроможності та 
економічної безпеки; високу якість оцінки економічної безпеки на основі розрахунку 
загального показника, що ґрунтується на виділених критеріальних характеристиках; 
можливість використовувати для оцінки якості управління економічною безпекою та 
конкурентоспроможністю провідних агрохолдингів світу відповідного графічного 
інструментарію (рисунок). 

Подальші дослідження слід направити на оцінку економічної безпеки та стратегій 
конкурентоспроможності агрохолдингів, що оперують на території України. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

Kateryna Fen 
State Agrarian and Engineering University in Podillia, Ukraine 

MODERN CONDITION OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY  

OF ENTERPRISES 

In an open economy, on the one hand, it is necessary to be defended against external threats, 

on the other hand – to strive for maximum benefit from foreign economic relations. Under 

economic security one should understand the set of conditions under which the country’s ability 

to maintain the competitiveness of the economy, effectively protect the national economic 

interests and resist external economic threats, fully utilize the competitive advantages in the 

international division of labor, remains. 

Global competition stimulates the innovative development of individual countries and, at the 

same time, provokes inequitable commodity exchange and differentiation of countries in terms 

of living standards. All this requires studying issues of economic security. In particular, we need 

a research that allows choosing the indicators of economic security acceptable for practical use, 

developing methodological methods for determining the actual and threshold values of these 

indicators, and making a comprehensive assessment of the level of economic security. 

The system of indicators should characterize all components of economic security: investment, 

innovation, energy, financial, and others. 

Keywords: economic safety of an enterprise, economic security, threats, food industry. 

Економічна безпека – напрочуд багатогранна категорія, тому її оцінка потребує 
врахування якомога більшої кількості критеріїв для отримання адекватних результатів1. 

Для оцінки економічної безпеки потрібен відповідальний інструмент. Критерій, 
інтегральний показник економічної безпеки підприємства повинен задовольняти таким 
умовам: 

- наявність чітких фіксованих меж; 
- зіставність різночасових оцінок рівня економічної безпеки одного підприємства, 

а також підприємств різних галузей; 
- простота і доступність методики розрахунку, яка ґрунтується на наявних облікових 

даних, її універсальність. 
Управління процесом розробки механізму формування економічної безпеки 

підприємства неможливе без науково-обгрунтованої оцінки рівня економічної безпеки, 
наявних і потенційних загроз та перспектив розвитку. Методичні підходи щодо такої оцінки 
повинні бути розроблені та впровадженні в аналітичну роботу підприємства для 
підвищення ефективності прийнятих рішень на всіх рівнях управління. 

До обстеження ділової активності суб’єктів господарювання Чернівецької області 
у 2016 році було залучено 1807 підприємств-юридичних осіб області, з них з видом 
економічної діяльності «сільське, лісове та рибне господарство» 493 підприємства, 
«промисловість» – 282 підприємства, «будівництво» – 132 підприємства, «оптова та 
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» – 304 підприємства, 

                                                      
1 Гнилицька, Л.В. (2015). Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб’єктів господарювання 
в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки. Бухгалтерський облік і аудит, (2-3), 61-69. 
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«транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» – 96 підприємств, 
«нефінансові та фінансові послуги» – 500 підприємств. 

Для кожного виду економічної діяльності були розроблені відповідні типи анкет для 
заповнення безпосередньо керівником підприємства (рис.1). 

 

27,3
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7,3

16,8

5,3

27,7
Сільське господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Транспорт

Нефінансові та

фінансові послуги

 
Рис. 1. Розподіл підприємств області за видами економічної діяльності у поточному 

(2016) році (усього залучені до обстеження підприємства), % 

Джерело: складено за дослідженням автора. 
 
Часто процес економічної оцінки ототожнюють з економічною діагностикою, що є 

виправданим з огляду на їх призначення, оскільки за результатами оцінки зазвичай 
ставиться «діагноз» та розробляються відповідні заходи щодо «лікування» підприємства – 
об’єкта оцінки. 

Керівники підприємств області в анкетах обстеження зазначили, що 84,5% 
підприємств області повністю забезпечені персоналом необхідної кваліфікації. У 6,6% 
підприємств існує дефіцит персоналу для здійснення поточної діяльності, у 2,5% – для 
впровадження інновацій, у 2,6% – існує потреба підвищення кваліфікації за межами 
підприємства. У 2,9% обстежених підприємств існує можливість підвищення кваліфікації 
на підприємстві (рис. 2). 

 

Рис. 2. Забезпеченість підприємств області персоналом необхідної кваліфікації 
(відповідей з 1807 опитаних підприємств) 

Джерело: складено за дослідженням автора. 
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Керівники 34,2% підприємств області відмітили, що в області достатньо з надлишком 
працівників необхідної кваліфікації, проте 56,1% керівників відмітили, що не в змозі 
встановити їм оплату праці, на яку вони розраховують. Існує необхідність у донавчанні 
працівників та важко знайти – по 3,8%, у 0,8% керівників підприємств виникають труднощі 
з пошуком кадрів потрібної кваліфікації. 

Серед факторів, що стримують можливість збільшення обсягів реалізації виробництва, 
товарів або надання послуг, респонденти вказали високі податки (31,1%), високі ціни 
на пальне (22,1%), нестачу оборотних коштів (20,3%), низький платоспроможний попит 
на продукцію (товари, послуги) (13,6%), високу конкуренцію з боку вітчизняних 
постачальників аналогічних товарів (послуг) (11,1%), недосконалість законодавства (10,1); 
7,0% керівників підприємств зазначили, що діяльність їх підприємств нічого не стримує 
(рис.3.). 

126

201

246

366

400

562

0 600

нічого не стримує

висока конкуренція з боку вітчизняних

постачальників аналогічних товарів

(послуг)

низький рівень попиту

нестача власних коштів

високі ціни на пальне

високі податки

. 
 

Рис. 3. Фактори, що стримують можливість збільшувати обсяги реалізації (виробництва) 

(товарів, послуг), (відповідей з 1807 опитаних підприємств) 

Джерело: складено за дослідженням автора 
 
До обстеження підприємств харчової промисловості області було залучено 41 

підприємство області, або 50 % від діючих підприємств харчової промисловості. 
За результатами проведеного обстеження 68,3% підприємств відмітили, що повністю 

забезпечені персоналом необхідної кваліфікації. У 14,6% підприємств існує дефіцит персоналу для 
здійснення поточної діяльності, у 9,8% підприємств існує можливість підвищення кваліфікації на 
підприємстві та у 4,9% підприємств – існує дефіцит для впровадження інновацій (рис.4). 

Як відмітили 41,5% керівників обстежених підприємств, в області достатньо з 
надлишком працівників, які мають необхідну кваліфікацію для розширення діяльності 
підприємств, проте 34,1% відмітили, що достатньо, але підприємство не в змозі встановити 
їм оплату праці, на яку вони розраховують. 

З керівників підприємств харчової промисловості 31,7% в анкетах обстеження 
зазначили, що забезпечені працівниками відповідної кваліфікації майже на 50%. У 29,3% 
підприємств забезпеченість працівниками відповідної кваліфікації від 60 до 90%, а 24,4% 
підприємств забезпечені працівниками відповідної кваліфікації від 10 до 30% (рис.5). 
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Рис. 4. Забезпеченість персоналом необхідної кваліфікації підприємств  

харчової промисловості у 2016 році, (відповідей) 

Джерело: складено за дослідженням автора 
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Рис. 5. Розподіл в області працівників необхідної кваліфікації для розширення 

діяльності підприємств харчової промисловості у 2016 році 
Джерело: складено за дослідженням автора 

 
При цьому 34,1% обстежених підприємств зазначають, що жінок з відповідною 

кваліфікацією працює майже 50%, 24,4% респондентів зазначають, що жінок з відповідною 
кваліфікацією у них зайнято від 10 до 30% та 22% – відмічають забезпеченість жінками 
відповідної кваліфікації від 60 до 90% (рис.6). 
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Рис. 6. Забезпеченість підприємств харчової промисловості  

працівниками відповідної кваліфікації у 2016 році 

Джерело: складено за дослідженням автора 
 
 
 

Серед обстежених підприємств лише 7,3% респондентів відмітили, що у 2016 році 
продукція харчової промисловості відповідає стандартам ЄС, 19,5% вказали, що частково 
відповідає стандартам ЄС і 4,9% – не відповідає (рис.7). 
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Рис. 7. Відповідність продукції стандартам ЄС  

та результати проходження перевірки продукції стандартів якості ЄС  

харчової промисловості у 2016 році, % 

Джерело: складено за дослідженням автора 
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Свою продукцію екологічно чистою вважають 36,6% керівників підприємств харчової 
промисловості області, 46,4% – частково та 17% вважають, що їх продукція не є екологічно 
чистою. 

Із загальної кількості обстежених підприємств харчової промисловості лише 9,8% 
відмітили, що їх підприємства не забруднюють навколишнє середовище, 43,9% – 
забруднюють частково і 2,4% вважають, що забруднюють. 

Найбільш значні фактори, що зміцнюють економічну безпеку підприємства, як 
зазначили керівники обстежених підприємств, це: загально-тактичне планування 
економічної безпеки – (46,3%), стратегічне планування фінансово-господарської 
діяльності – (43,9% респондентів), планування економічної безпеки – (31,7%), тактичне 
планування фінансово-господарської діяльності – (29,3%), здійснення функціонального 
аналізу рівня економічної безпеки – (22%) (рис.8). 
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Рис. 8. Фактори, що зміцнюють економічну безпеку підприємств 

Джерело: складено за дослідженням автора 

 
На думку керівників обстежуваних підприємств області найбільш пріоритетними 

складовими економічної безпеки вважаються: фінансова система економічної безпеки 
(70,7%), техніко-технологічна система економічної безпеки (43,9%) та інформаційна 
система економічної безпеки (31,7%) (рис.9). 

За результатами статистичного спостереження зі статистики діяльності підприємств 
з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за 2016 рік у Чернівецькій 
області діяло 82 підприємств, що менше ніж у 2015р. на 3 підприємства. Усього 
на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було 
зайнято 2846 осіб. Кількість зайнятих працівників порівняно з 2015 роком на підприємствах 
зменшилась на 7,6% (на 234 особи). Витрати на оплату праці підприємств з виробництва 
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в 2016 році становили 81281,3 тис.грн., що 
на 1046,4 тис.грн. більше, ніж у 2015 році. Підприємствами з виробництва харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 
1145919,0 тис.грн., що на 406856,0 тис.грн. більше, ніж у 2014 році. 
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Рис. 9. Складові системи економічної безпеки підприємств, %
 

Джерело: складено за дослідженням автора 
 

За результатами роботи 2016р. підприємствами з виробництва харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів отримано фінансовий результат до оподаткування в сумі 
71,5 млн.грн. збитку (усього по промисловості – 87,8 млн.грн. збитку). У 2015р. питома вага 
прибуткових підприємств цього виду діяльності склала 63,0%, що на 6,4 в.п. більше, ніж у 
2014р., загальні обсяги їх прибутку зросли в 1,7 раза. Решта підприємств були збитковими і 
одержали збиток в сумі 87,5 млн.грн. 

Найбільші суми збитку отримали збиткові підприємства з виробництва харчових 
продуктів – 87,5 млн.грн. збитку. Серед них збитковими підприємствами з перероблення та 
консервування фруктів і овочів було отримано 78,4 млн.грн. збитку. Найбільші суми 
прибутку отримали підприємства з виробництва олії та тваринних жирів – 4,7 млн.грн. 

Найбільша частка збиткових підприємств спостерігалась у виробництві молочних 
продуктів (66,7% від загальної кількості підприємств цього виду діяльності), найменша – 
у виробництві м’яса та м’ясних продуктів (26,7%). 

У 2016р. рівень збитковості операційної діяльності підприємств з виробництва 
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів склав 3,1% (у 2013р. – 2,4%). Найбільший 
рівень збитковості спостерігався на підприємствах з виробництва молочних продуктів 
(48,9%) та з перероблення та консервування фруктів та овочів (27,2%). 

Найвищого рівня рентабельності операційної діяльності досягнуто підприємствами 
з виробництва олії та тваринних жирів – 13,6% (у 2014р. рівень збитковості складав 4,3%) і 
з виробництва готових кормів для тварин – 5,4% (у 2014р. – 0,4%). 

Отже, проаналізовано сучасний стан показників економічної безпеки підприємств 
харчової промисловості. Аналіз досвіду дозволив визначити основні позитивні сторони й 
недоліки щодо оцінки економічної безпеки підприємств: увага вітчизняних, зарубіжних 
підприємств та науковців у більшу чергу приділяється аналізу фінансово-економічних 
показників, що характеризують економічну безпеку, а потрібно всесторонньо 
обґрунтовувати всі показники оцінки економічної безпеки підприємств. Установлено 
основні негативні сторони щодо оцінки стану управління економічною безпекою 
підприємств, до яких можна віднести те, що підходи щодо оцінки фокусують увагу 
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на фінансово-економічній підсистемі діяльності підприємства, а також недоліком підходів є 
відсутність комплексної оцінки системи управління економічною безпекою підприємством. 

Постійне посилення дії факторів, що загрожують економічній безпеці підприємства, 
потребує створення системи моніторингу стану і динаміки розвитку підприємства з метою 
завчасного попередження небезпек та загроз і вживання необхідних заходів щодо захисту та 
протидії12. 

Зовнішні і внутрішні чинники можуть нанести шкоду економіці підприємства 
в чотирьох випадках: система економічної безпеки підприємства побудована таким чином, 
що не може передбачати загрозу до її виникнення; загроза виникла, але службові особи, 
відповідальні за економічну безпеку підприємства, неспроможні її побачити; загрозу 
виявлено, але менеджмент підприємства неспроможний попередити її негативні наслідки; 
керівництво підприємства намагається вирішити проблему, але його дії не призводять 
до позитивного результату3. 

Виділяють загальні та спеціальні заходи безпеки. Основною метою загальних заходів 
безпеки є запобігання виникненню можливих загроз та їх здійсненню, розроблення і 
дотримання так званих нормативів безпеки (системи правил та режимів безпеки), 
регламентація й мотивація поведінки працівників організації. У розробленні й виконанні 
загальних заходів економічної безпеки бере участь управлінський персонал (керівники 
різних рівнів управління та структурних підрозділів, управлінці) й рядові працівники, для 
яких цей вид діяльності передбачений у посадових обов’язках або є складовою їх роботи, 
але не є їх основною діяльністю. Основною метою спеціальних заходів є припинення дії 
загрози на будь-якій стадії її реалізації конфіденційними методами та методами роботи 
в надзвичайних ситуаціях. Реалізацією спеціальних заходів безпеки займаються працівники, 
для яких це є предметом діяльності і основною роботою4. 

Вибір засобів впливу на загрози і небезпеки має на меті мінімізувати можливий збиток 
у майбутньому. Різноманіття напрямів і методів захисту від загроз і їх нейтралізації ставить 
підприємства перед проблемою вибору найбільш прийнятного у певній ситуації заходу5. 

Методи захисту від загроз і нейтралізації їх негативних наслідків можна представити 
декілька напрямками: 

– методи ухиляння від загроз: відмова від ненадійних партнерів, постачальників; 
відмова від ризикованих проектів; відмова від прийняття ризикованих рішень; відмова від 
здійснення надто ризикованих господарських операцій; зниження частини позикових 
засобів у господарському обороті; відмова від банківських кредитів, якщо кон’юнктура 
фінансового ринку несприятлива для підприємства; відмова від будь-якої інвестиційної 
політики з метою підтримки високого рівня платоспроможності підприємства; відмова від 
постачань імпортної сировини, якщо відзначається високий ступінь мінливості митного 
законодавства; відмова від авансових оплат постачальникам і реалізації на умовах 
відстрочки платежів; одержання додаткової інформації; розробка схем ділової активності, 
що уникають найбільші зони збитків тощо; 

– методи локалізації загроз: виділення «економічно небезпечних» ділянок; послідовне 
розукрупнення підприємства; 

                                                      
1 Коробчинський, О.Л. (2010). Організація та функціонування системи економічної безпеки підприємств 
будівельного холдингу: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. Київ, 19. 
2 Реверчук, Н.Й. (2004). Управління економічною безпекою підприємницьких стуктур: монографія; Нац. банк 
України. Львівський банк. інститут. Львів: ЛБІ НБУ, 196. 
3 Штангерт, А.М., Караїм, М.М. (2013). Визначення та обґрунтування сукупності загроз для фінансової 
безпеки вітчизняних підприємств. Формування ринкових відносин в Україні, 1, 41-44. 
4 Отенко, І.П., Преображенська, О.С. (2014). Аналітичний інструментарій управління економічною безпекою 
підприємства. Актуальні проблеми економіки, 5, 203-209. 
5 Приходько, В.П. (2013). Управління економічною безпекою підприємства. Економіка та держава, 10, 10-12. 
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– методи передачі ризиків від загроз: страхування (передача ризику страховій компанії 
за певну плату); створення структур взаємного страхування і перестрахування; пошук гарантів; 
хеджування; фінансові гарантії, доручення; внесення до тексту документів (договорів, торгових 
контрактів) спеціальних умов, що зменшують власну відповідальність підприємства при 
настанні непередбачених випадків чи тих, які передають ризик контрагенту; 

– методи компенсації: самострахування за рахунок створення системи резервів 
(резервних фондів (страхового і цільових), страхового товарного запасу, страхових запасів 
фінансових ресурсів (коштів); нерозподіленого залишку прибутку); розробка і 
впровадження системи штрафних санкцій для контрагентів підприємства; забезпечення 
компенсації можливих фінансових втрат за рахунок стягування від контрагентів 
додаткового доходу за ризикованими операціям вище того рівня, що можуть забезпечити 
безризикові операції; стратегічне планування діяльності; прогнозування зовнішньої 
економічної діяльності; моніторинг соціально-економічної та нормативно-правової бази; 
активний цілеспрямований маркетинг; створення спілок, асоціацій, кластерів; боротьба 
з промисловим шпигунством; 

– методи диверсифікації: диверсифікація видів діяльності і зон господарювання; 
диверсифікація асортименту продукції, що випускається; диверсифікація постачальників 
основних груп товарів; диверсифікація ринків збуту; диверсифікація інвестицій; 
диверсифікація портфеля цінних паперів; диверсифікація депозитного портфеля; розподіл 
відповідальності між партнерами; розподіл впливу загрози у часі та ін.; 

– методи лімітування: встановлення відповідних економічних і фінансових 
нормативів; встановлення максимального обсягу комерційної операції по закупівлі товарів, 
що укладається з одним контрагентом; встановлення максимального розміру сукупних 
запасів товарів на підприємстві (запасів поточного поповнення, сезонного збереження, 
цільового призначення); встановлення максимального розміру споживчого кредиту, 
наданого одному покупцю (в рамках диференційованих груп покупців чи груп товарів); 
встановлення мінімального розміру оборотних активів у високоліквідній формі 
(з виділенням їхньої суми у вигляді готових коштів платежу); встановлення граничного 
розміру використання позикових коштів в обороті (чи їхня питома вага в загальній сумі 
використовуваного капіталу); встановлення максимального розміру депозитного внеску, 
розміщуваного в одному комерційному банку та інші1. 

Звісно, кожен з методів має свої обмеження в застосуванні, проте, їх розумне 
поєднання сприяє зниженню рівня ймовірності настання загрози та рівня її впливу на об’єкт 
економічної безпеки. В сучасних умовах для підприємств найбільш дієвими методами 
захисту від загроз і їх нейтралізації є їх мінімізація, страхування (зовнішнє і внутрішнє) та 
диверсифікація2. 

До основних завдань системи економічної безпеки підприємства щодо попередження 
й нейтралізації загроз і небезпек належать: вивчення партнерів, конкурентів, споживачів, 
майбутніх інвесторів та співробітників підприємства; отримання необхідної інформації для 
прийняття найбільш оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики 
економічної діяльності підприємства; збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку 
подій; своєчасне виявлення з боку зовнішнього середовища можливих загроз підприємству 
та його співробітникам; недопущення проникнення на підприємство структур економічної 
розвідки конкурентів, злочинців й окремих осіб з протиправними намірами; протидія 
технічному проникненню в злочинних цілях; забезпечення збереження матеріальних 

                                                      
1 Кулінська А.В. (2016) Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторами економічної безпеки України. 
Економіка та держава. (1). 53-55 
2 Караїм, М.М. (2015). Управління економічною безпекою підприємства: методичні засади. Формування 
ринкових відносин в Україні, 11, 110-113. 
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цінностей і відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства; формування 
серед споживачів і ділових партнерів позитивної думки про підприємство; контроль 
за ефективністю функціонування системи безпеки, удосконалення її елементів тощо12. 

Забезпечення економічної безпеки багато в чому залежить від того, як підприємство 
буде протистояти впливу зовнішніх і внутрішніх факторів загроз та небезпек. Щоб 
запобігти негативним наслідкам загроз економічній безпеці підприємства чи мінімізувати 
цей вплив, треба заздалегідь попіклуватися про вибір заходів та методів, що забезпечать 
виявлення ризикованої ситуації та ліквідацію її причини на самому початку. При виборі 
методів та шляхів нейтралізації негативного впливу факторів загроз та небезпек обов’язково 
треба враховувати багатогранність складових економічної безпеки підприємства і 
специфіку роботи галузі, в якій працює підприємство. 
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The article is devoted to the problems of the formation and implementation of dynamic 

competitive strategies of bakery industry enterprises. Because of the constant competition 

in the local market and the reconciliation of bakery enterprises endeavors into the world 

economy, in the act of administration, the need to take care of vital issues is additionally arising. 

In its turn, there is a need to consider methodological ways to deal with the procedure of 

arrangement and execution of a dynamic aggressive methodology for the unfaltering 

improvement of bakery industry undertakings. Thus, the article proves that the successful 

execution of a dynamic competitive strategy depends on change management from the future 

to the present. One of the imperative components for the successful usage of a dynamic 

competitive strategy is a vital arrangement that characterizes the primary assignments, steps 

and assets expected to accomplish vital objectives, which have been distinguished by official 

terms. Thinking about this, one can infer that the procedure of improvement and execution of 

a dynamic aggressive methodology is important for the bakery industry enterprises. In the states 

of change forms, deficiency of monetary, regulatory and various different changes, the inquiry 

on the improvement and execution of a dynamic competitive strategy as a viable instrument for 

business management with a specific significance and requires additional investigation. 

Keywords: bakery industry, dynamic competitive strategy, strategy, strategic management, 

strategy formation, strategy implementation. 

Problem statement. In modern conditions, the role and importance of the study of the 
methodology of the formation and evaluation of a dynamic competitive strategy of bakery 
enterprises is increasing. 

A leading role in shaping the strategic planning methodology is played by a system of 
methodological principles that defines qualitative parameters of strategic planning, as well as 
substantiates new scientific approaches and methods used in the development of a dynamic 
competitive strategy. Today there is no single unambiguous approach to the definition of the 
methodology of the formation and evaluation of the effectiveness of dynamic competitive 
strategies of the bakery industry. Scientists express different views on the subject, methods and 
objectives of methodological research. The urgency of the topic of the development of a dynamic 
competitive strategy in the bakery industry has been also steadily increasing. Despite the fact that 
there are a lot of studies on the development of a business strategy, there is no single definition of 
the development process for the very dynamic strategy in the bakery industry. As a result, we are 
faced with the presence of a large number of conceptual foundations for identification and 
implementation of a dynamic competitive strategy for bakery enterprises. 

Due to the constantly growing competition in the domestic market and the integration of 
bakery enterprises into the world economy, in the practice of management, the need to solve 
strategic problems is also growing. In its turn, there is a need to study methodological approaches 
to the process of formation and implementation of a dynamic competitive strategy for the steady 
development of bakery industry enterprises. 

Like other industrial enterprises, bakery enterprises in the process of their development are 
in constant interaction with other economic entities, they build relationships with other market 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 
 

79 

players: competitors, consumers, suppliers, the state, etc. Each form of relationship between the 
elements of bakery enterprises and the elements of their environment is a strategic problem, which 
requires the study of an adequate theory for its solution. 

Analysis of the last researches and publications. According to scientists who for the first 
time began to study the process of formation and implementation of the dynamic competitive 
strategies, such as C. Andrews, the strategy is a rational decision-making, because of which the 
resources of the company are offset by the opportunities offered by the conditions of competition. 
It is necessary to take into account the view of G. Aldrich, who believed that the external 
environment has a significant impact on the process of formation of enterprise strategy1. 

Despite all the differences in the views, all the concepts combine one common goal – 
optimization of the enterprise in relation to other enterprises in the same competitive environment. 
However, it is becoming harder and harder to achieve this, given the fact that the level 
of competition in different competitive environments continues to grow. There is also growing 
awareness that in a highly dynamic competitive environment, the traditional approach to strategy 
development often does not produce the desired results, and industrial enterprises must focus on 
more dynamic concepts, since the basic conditions change earlier than the formulated strategies 
reach the full implementation. However it remains unclear how to achieve a dynamic approach to 
strategy development and execution. 

Many domestic and foreign scholars, such as I. Ansoff, A. Aker, R. Acoff, R. Brandenburg, 
J. Galbraith, P. Drucker, B. Carlof, W. King, D. Cleland, J., B. Kwynn, H. Mintzberg, G. Steiner, 
D. Hassi, N. Fedorov were involved in the process of research of competitive strategies. Among 
domestic scientists, V. Gorbulin, N. Nyzhnik, O. Mashkov, Y. Sharov, V. Vikhansky, 
V. Tertychko, O. Trukhan and others made a great contribution to the research of the development 
of the strategic process. The works of these scholars also highlight the issues of determination of 
the main components of a competitive strategy for enterprise development, the choice of the type 
of strategy and methods that help to implement developed competitive strategies and achieve 
a positive result from their execution. 

The aim of the article. The purpose of the article is to carry out an analysis of the strategic 
process in the context of the formation of dynamic competitive strategies of bakery enterprises 
in the conditions of rapid changes of market conditions. 

Basic results of the research. In the scientific literature devoted to questions of strategy and 
strategic process, there are still many definitions of "strategy". A well-known researcher 
H. Mintzberg proposed a model of the 5 "P", according to which the strategy itself is 
a combination of five elements2: 

1. The strategy is a plan of action. 
2. Strategy – a trick, that is, actions aimed at outrunning company’s opponents. 
3. Strategy – the order of action, that is, even if the plan remains unfulfilled, detailed 

procedures should exist in any case. 
4. Strategy – the position in the environment, that is, the connection with their environment. 
5. Strategy – the perspective, that is, the vision and perception of the state that the enterprise 

seeks to achieve. 
R. Rumelt defines the essence of the strategy in the following way3: a strategy is 

a combination of specific analytical measures in a specific sequence, concepts, techniques, 
arguments, and actions whose purpose is to find a solution to a problem that will seriously affect 
the strategic situation and adapt it. 

                                                      
1 Larry E., Greiner (2009). Dynamic Strategy-Making A Real-Time Approach for the 21st Century Leader.  
Jossey-Bass. USA, 228. 
2 Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps For Strategy. Management Review, 1, 11-24. 
3 Rumelt, R. (2011), Good strategy, Bad strategy. Crown business, 448. 
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The variety of definitions of the strategy is explained by the fact that there are several 
aspects of understanding the essence of this phenomenon of management. For instance, one aspect 
is a process and method, but one can not forget about content, scale, embodiment, philosophy, 
time frame and ownership. This explains the existence of such a large number of concepts of 
strategy development and implementation. These concepts are independent and do not include 
each other. In the work of the American scientist A. Chandler, “Strategy and Structure”, the 
strategy is defined as "the definition of the company’s main goals and objectives, as well as the 
direction of activity and the allocation of resources in the best way to achieve the objectives"1. 

None of the modern definitions of the strategy includes a term of the strategic process and its 
role in shaping of the company’s strategy. There are many views on the essence of the strategic 
process. Many domestic and foreign scientists equate the strategic process with other business 
processes of the enterprise. There are views according to which the process of formation and 
development of a strategy is identified with models of managerial influences that are based on the 
system of strategic policies and procedures of the enterprise, which form the basis for the 
implementation of the strategic management and development process. It should be noted that the 
existing views and definitions are largely generalizing and do not highlight specific elements of 
the strategic process, creating which an enterprise has the ability to control and manage the 
strategy. 

Unfortunately, none of the individual processes of strategic management or strategic 
capabilities will provide a stable competitive advantage for the bakery industry today. Enterprises 
are increasingly forced to adjust their activities adaptively to the requirements of the environment, 
constantly changing their strategy and tactical focuses. Recent research has proven that the 
company achieves the best results if it is not limited to a particular strategic opportunity or 
process, but uses several of them at the same time. Consequently, businesses should shift their 
focus from analyzing the internal success factors to the search and identification of the key 
elements of success in adaptation to change and uncertainty. 

H. Mintzberg argues that the role of the strategy lies in the transition from strategy planning 
to the formation of new knowledge, and that strategic planning must go into strategic thinking2. 
I. Ansoff, from his side, emphasizes that the classical understanding of strategic planning should 
be replaced by a more dynamic understanding that focuses on strategic objectives3. 

Consequently, the development of a dynamic competitive strategy can no longer be 
separated from its implementation due to the speed of environmental change, since existing 
business opportunities may disappear before the enterprise finishes analyzing the external 
environment and developing a strategy. Therefore, the company needs to develop and implement a 
dynamic competitive strategy that will not limit its capabilities and allow timely response to 
environmental changes. 

In order to ensure a dynamic approach to the formulation and implementation of the strategy, 
an enterprise must create an internal environment that on the one hand – combines a high degree 
of stability and, on the other hand, should be flexible enough to successfully exploit the available 
opportunities. The efficiency with which strategic changes can be implemented depends on the speed 
of the strategy formulation and the degree of support for the strategy and activities of the enterprise. 

So, the degree of dynamism of the nature of the strategic process is directly proportional to 
the degree of effective use of changes in the market by an enterprise. 

For the rapid implementation of a dynamic competitive strategy, the strategic process must 
include the necessary combination of vertical, horizontal, and cross-check processes to ensure that 

                                                      
1 Chandler, A. (1998). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise.  
MIT Press. 2, 280-297. 
2 Mintzberg, H. (2013). The Fall and Rise of Strategic Planning. Free press, 464. 
3 Ансофф, И. (2009). Стратегическое управление. Питер, 519. 
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common actions and strategies are correct. Effective achievement of the dynamic strategy of the 
enterprise is possible only in the presence of an effective strategic process, which creates 
a strategic breakthrough for the enterprise. We need to perceive the strategic process as iterative, 
and not as a linear one. Only after the fulfillment of these conditions, the company will be able to 
develop the opportunities and execute the necessary actions, with the goal of consistent 
convergence with the agreed strategic direction, which will allow achieving the strategic objectives 
of the enterprise1. 

Thus, the main goal of the strategic process is to create a strategic breakthrough for the 
enterprise, which will help it to achieve extraordinary results, by identification of the most 
attractive areas of activity and formation of the basis of competition, which in the complex will 
provide the company with a long-term and stable competitive advantage. 

We have developed a structure of the strategic process for bakery enterprises. It consists 
of eleven stages. 

At the stage of strategic assessment, the company needs to solve the question "Where are we 
and what do we want to achieve?". The purpose of the first step is to get a high level of review of 
the current state, identify critical issues and potential causes. This will ensure the formation of 
a common basis for future discussions and will form the context for a strategic breakthrough of the 
enterprise. 

To be as comprehensive as possible, the strategic assessment stage has internal and external 
focus. Internal interviews are conducted with the board of directors and key executives of the 
enterprise. External interviews are conducted with a sample of clients, including – with lost 
prospective clients, representatives of competitors and analysts2. 

The evaluation process should determine the critical success factors (hereinafter – CSFs) 
of the industry. CSFs arise from the dynamics of the bakery industry, which occurs under the 
influence of market conditions. They represent a changing industry and environment that are 
critical to the success of any enterprise operating in the bakery sector. These variables depend 
largely on the industry and do not depend on the enterprise. 

The development of a strategic vision includes the development of goals, the definition 
of core values and principles, the establishment of a specific mission and strategic goals to be 
achieved within two or three years. All this should be embodied in a vision that is convincing and 
attractive to the enterprise. 

The bakery enterprise should focus on creation of a strategic breakthrough. To achieve this, 
you need to ask a few questions: How do you think about a creation of a strategic breakthrough? 
How do you feel about the past, and about the goals you do not know how to achieve, but you are 
obliged to adhere to them? How do you overcome fear before letting go of what you perfectly 
know how to do and start doing what you have never done? 

The achievement of a strategic breakthrough requires the creation of a future from the future. 
This requires the team to let go of the past and enter the future without focusing on the past 
experience. This process should allow the team to develop strong relationships and trust with each 
other3. 

The first principle of the strategic breakthrough creation is to continuously and 
unequivocally observe vision and breakthroughs before starting to plan. In essence, to create 
a breakthrough, an enterprise deliberately creates a breakdown, in order to achieve a result that 
it still does not know how to achieve. In order to create this, the team must remain in a state 
of opportunity search until they invent the structure which allows them to achieve  
a breakthrough. 

                                                      
1 La Piana, D. (2005). Play to win: The nonprofit guide to competitive strategy. John Wiley & Sons, 213. 
2 North, K. (2016). Competitive Strategies for Small and Medium Enterprises. Springer, 281.  
3 Curtis, M. (2006). Strategy as Action Competitive Dynamics and Competitive Advantage. Oxford University Press, 
278. 
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The stage of strategic segmentation involves an external process that defines market 
segments that should be managed differently. The purpose of this step in the process is to separate 
the future environment into separate segments. Each segment will have different growth prospects, 
profitability and risk, and each segment needs different success factors in order to maintain 
a success in this segment. 

Strategic segmentation has five dimensions to clearly identify these segments. It starts with 
identification of various issues that may exist in the future environment, regardless of the current 
proposal. A properly structured goal and mission will help determine the boundaries of this future 
environment. 

The purpose of the stage of strategic diagnostics is to find the answer to the question "Does 
the enterprise have a consistency between the uncertainty of the external environment and the 
capabilities of the management team?". If the answer is negative, then the company needs to 
understand the boundaries of the existing gap in the competences, and develop a clear action plan 
for leveling the gap. 

In order to choose a competitive position, the bakery enterprise must determine the 
competitive dynamic strategy that it will use to create a strategic breakthrough. The basic elements 
of this stage are the issues of competitive positioning and competitive position of the company 
in the market. The main task of this step is to achieve a clear understanding of the future 
attractiveness of the strategic segments of the enterprise, which were identified at the stage 
of strategic segmentation. This will allow the company to predict its competitors’ position on the 
market. 

Definition of a business model is a complex process that requires an understanding of which 
model is the best for a particular strategic business segment. The business model of the bakery 
enterprise consists of three dimensions: customer service groups; goods and services offered; 
applied technologies1. 

The management team of a bakery enterprise must have knowledge of what tasks each 
strategic business segment of the business has today, and have a vision of future areas of operation 
that will achieve long-term growth and viability. 

The development of a strategic portfolio allows us to solve the problem of the best use 
of existing strategic business segments to achieve a strategic breakthrough. The evaluation of the 
attractiveness of all involved segments is based on the synergistic effect that occurs within the 
enterprise. 

In order to overcome potential disagreements that may adversely affect the development 
of a dynamic competitive strategy and achieve a strategic breakthrough, the bakery enterprise must 
develop strategic initiatives after each disagreement. This is a continuous process where the 
enterprise monitors environmental signals that may indicate trends, threats or opportunities. 
Trends are the accumulation of events that cause changes in the level of economic turbulence 
in the market. Threats and opportunities are unique events that lead to strategic frustration and 
failure. It is strategic frustration that determines concrete actions or strategic initiatives that are 
necessary for the development and implementation of a dynamic competitive strategy. 

In order to prepare a bakery for effective implementation of a dynamic competitive strategy, 
its management team needs to develop financial and budget plans that will ensure that all 
necessary resources are available. It is also necessary to reconcile the functional management 
capability, that is, to create an effective combination of capabilities of the overall management 
of the enterprise, sales teams, marketing, production, finance and other important functions. 

Implementation of strategic initiatives allows the management team to understand what steps 
are still needed to be taken to successfully structure and implement strategic initiatives. This stage 

                                                      
1 Warren, K. (2002). Competitive Strategy Dynamics. John Wiley & Sons, 330. 
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defines the structure of projects of strategic initiatives and the composition of management and 
control teams for their implementation. 

The results of the dynamic competitive strategy implementation process need to be put into 
effect. Prioritized strategic initiatives at this stage are plans for projects that will create 
opportunities, systems, structures, processes and tools needed to implement a dynamic, 
competitive strategy and strategic breakthrough for bakery enterprises. 

The final stage allows the company to understand how it will expect future disagreements 
that could threaten the implementation of a dynamic competitive strategy. As part of the 
implementation of the strategic management system, the bakery company should have all the 
necessary strategic information to support the viability of a dynamic competitive strategy and 
anticipate strategic disruptions that may threaten the achievement of a strategic breakthrough. 

Conclusions. The implementation of a dynamic competitive strategy for the bakery 
enterprise is possible provided that a series of steps is taken: from the strategic assessment to the 
implementation of the strategic management system. Strategic planning as a formalized process of 
setting strategic goals and development of a multivariate strategic plan for their achievement is 
crucial for the future success of the bakery industry enterprises. 

The implementation of a dynamic competitive strategy is based on change management from 
the future to the present. One of the important factors for the effective implementation 
of a dynamic competitive strategy is a strategic plan that defines the main tasks, steps and 
resources needed to achieve strategic goals which have been identified by executive terms. 
Considering this, one can conclude that the process of development and implementation 
of a dynamic competitive strategy is relevant for the bakery industry enterprises. In the conditions 
of transformation processes, incompleteness of economic, administrative and a number of other 
reforms, the question on the development and implementation of a dynamic competitive strategy 
as an effective tool for enterprise management becomes of particular importance and requires 
further research. 
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The article provides a comprehensive analysis of the foreign experience of forming a rational 

behavior of the market participants in housing and communal services in such countries as Great 

Britain, France, Germany, Poland, America, Finland, Sweden, etc. In particular, it is about 

managing the housing stock, setting up a system of relations and management of heat and 

power complex, water supply and sewerage economy, the system of accounting of communal 
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Постановка проблеми. Сьогодні Україна переживає важкий період кардинальних 
перетворень, пов'язаний як з модернізацією економіки, так і з психологічною адаптацією 
населення до нових реалій життєдіяльності в умовах ринкової економіки. Трансформаційні 
процеси (економічні, соціальні, правові), які наразі відбуваються на ринку житлово-
комунальних послуг (далі – ЖКП), спонукають до пошуку та застосування державою 
ефективних механізмів стимулювання раціональної поведінки учасників ринку ЖКП, 
адаптованих до сучасних перетворень у галузі житлово-комунального господарства (далі – 
ЖКГ) та в цілому в економіці країни. Процес формування таких механізмів, на наш погляд, має 
враховувати як теоретичні постулати та українські реалії, так і світовий досвід. Вивчення 
досвіду розвитку сфери ЖКП країн з ринковою економікою дозволить зробити висновки про 
існування певних закономірностей, принципів, які необхідно враховувати при вирішенні задач 
модернізації вітчизняного ринку ЖКП. Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, 
особливого значення набуває досвід країн ЄС. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню зарубіжного досвіду функціонування, розвитку, 
реформування ринку ЖКП та загалом ЖКГ присвячено багато наукових праць, серед останніх слід 
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виділити дослідження таких науковців, як Гладчук Т.П.1, Кущ О.Є.2, Чанглі В.С.3, Грачева І.І.4, 
Іваненко Л.В.5. Але здебільшого ці дослідження торкаються або досвіду певних країн, або окремих 
підгалузей ЖКГ, зовсім мало уваги приділяється поведінковим аспектам на ринку ЖКП. Отже, 
аналіз останніх досліджень доводить необхідність проведення комплексного аналізу зарубіжного 
досвіду саме в напрямі впливу на поведінку учасників ринку ЖКП з метою її раціоналізації.  

Цілі статті. Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду формування раціональної 
поведінки учасників ринку житлово-комунальних послуг та визначення перспектив його 
застосування в Україні в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У країнах ЄС реформи супроводжувались 
переконанням, що державне майно приносить державі більше клопотів з виконання зобов’язань, ніж 
прибуток та задоволення суспільних інтересів6. Як наслідок, в Європі розроблено три основні 
моделі оптимального співвідношення різних форм власності. Перша з них передбачає повну 
приватизацію об’єктів життєзабезпечення (Великобританія); друга модель припускає поєднання 
муніципальної власності на об’єкти ЖКГ й управління ними приватним бізнесом на умовах 
довгострокових договорів оренди й супутніх інвестиційних угод (Франція); і третя модель – модель, 
за якою підприємства галузі стають акціонерними, де основним пакетом володіє муніципалітет 
(Німеччина)7. 

На наш погляд, позитивним є досвід Великобританії, де в середині ХХ століття у сфері ЖКГ 
існували проблеми, дуже подібні з тими, які наразі існують в Україні, зокрема там так само мала 
місце надмірна бюрократизація і політизація процесу управління, надлишковість штатного 
персоналу, що було перепоною для ухвалення ринково орієнтованих рішень і призводило до низької 
продуктивності й нецільового використання бюджетних коштів. З метою подолання цих перепон 
у Великобританії в процесі створення комунальних служб використовувався ліберальний підхід, 
видозмінений відповідно до теорії недосконалості ринків в умовах монополії. У результаті 
у Великобританії поширена думка, що для досягнення оптимального результату слід увести 
конкуренцію всюди, де це можливо, розробити чіткі короткострокові контракти і створити органи, 
що стежать за їх виконанням8.  

Вагомим у процесі трансформаційних перетворень у Великобританії стало переведення й 
об’єднання сотні муніципальних водоканалів у власність десяти регіональних державних компаній і 
наступна їхня приватизація. Перед приватизацією держава списала всі борги комунальних 
підприємств, узяла на себе витрати на приведення майна в працездатний стан, провела його 
паспортизацію й постановку на баланс9. Показником приватно-державної діяльності 
у Великобританії стала поступова ліквідація назрілих проблем та суттєве покращення якості ЖКП.  

На відміну від Великобританії, у більшості європейських країн комунальна інфраструктура 
не передана в приватну власність, а залишаючись муніципальною, експлуатується приватними 
операторами на умовах концесії. Зокрема проаналізуємо досвід Франції, де ЖКГ в основному 

                                                      
1 Гладчук, Т.П. (2011). Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського 
Союзу. Часопис Київського університету права, 4, 376 – 378. 
2 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
3 Чанглі, В.С. (2016). Дослідження зарубіжного досвіду реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства. Економіка будівництва і міського господарства, 2 (12), 75 – 82. 
4 Грачева, И.И. (2014). Зарубежный опыт организации и регулирования сферы ЖКХ. Научно-методический 
электронный журнал «Концепт», Т. 20, 4241–4245. <http://e-koncept.ru/2014/55113.htm>.   
5 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 146 – 150. 
6
 Гладчук, Т.П. (2011). Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського 
Союзу. Часопис Київського університету права,  4, 376 – 378. 
7 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
8
 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
9
 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
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перебуває у віданні комуни – найбільш стійкої адміністративно-територіальної одиниці Франції, яка 
має велику кількість повноважень і обов’язків та яка вирішує велику кількість проблем, що 
стосуються повсякденного життя громадян.  

У Франції комунальні служби є переважно муніципальними. У той же час досить широко 
розповсюджений і досвід застосування концесій у комунальному господарстві1. Відповідно 
до договору концесії підприємство комунальної сфери передається в експлуатацію приватній фірмі. 
Виробництво послуг здійснюється за рахунок концесіонера, який має право стягувати зі споживачів 
платежі за надання цих послуг. При цьому у Франції, поряд з націоналізованими газовими 
мережами й державною енергетикою існують і приватні, а також компанії, що функціонують 
на основі договору концесії2.  

Фірми, що займаються електро-, газо- і водопостачанням, каналізацією, збором і переробкою 
сміття й взагалі всіх промислових відходів, працюють за контрактом з муніципалітетами. Існує 
багато типів контрактів. Одні передбачають тільки експлуатацію зазначених систем, інші – 
відповідальність за ремонт, а можуть – і за будівництво нових об’єктів3.  

На рівні Уряду встановлюються стандарти на те, чим повинні бути забезпечені житлові 
будинки, наприклад, на якість води. А в кожному контракті між муніципалітетом і експлуатаційною 
компанією визначаються конкретні умови роботи системи. Наприклад, тиск води, діаметр труб, 
їхній матеріал. У цьому ж контракті визначаються майбутні тарифи на надавані послуги. 

Приклади застосування концесійних механізмів можна знайти також в інших країнах Східної 
та Західної Європи, Північної та Південної Америки. Позитивним у цій моделі є те, що приватні 
інвестори зацікавлені в подальшій роботі в цій сфері, надають споживачам комунальні послуги 
високої якості, адже в цьому випадку діють закони конкуренції. Недоліком таких механізмів, на наш 
погляд, є те, що держава не бере участі в управлінні об’єктами ЖКГ.  

Щодо реформи централізованого теплопостачання Франції – це питання гостро постало  
в 60-х рр. минулого століття. Спочатку була проведена експертиза, яка показала, що 50 % тепла 
витікає на вулицю – через вікна, стіни, дахи. Французи не стали відразу підвищувати ціни 
на послуги ЖКГ. Спочатку була прийнята програма трирічного утеплення житлового фонду, і 
тільки після цього почалася реформа цін і перехід на локальне теплопостачання4. Якщо ж говорити 
про Україну, то в цьому питанні все відбувається навпаки – спостерігається стрімке зростання 
тарифів, після чого почали говорити про енергозбереження. Тому, на наш погляд, варто звернути 
увагу на практику Франції в цьому питанні.  

Загалом системи ЖКГ Франції, а також Фінляндії характеризуються надзвичайно високою 
якістю ЖКП. В Гельсінкі всіма комунальними системами володіє місто. При цьому велика кількість 
електростанцій в Фінляндії є приватними, опалення в Гельсінкі централізоване5. У цій країні ЖКГ – 
бізнес-середовище, звичайно з урахуванням соціальних особливостей. Основні правила – це 
мінімізація витрат та використання передових технологій. Наприклад для вироблення електроенергії 
та тепла можна використовувати три джерела – вугілля, газ та гідроенергію. Обирається те, що 
економніше, дешевше. На випадок сильних морозів в місті є резервні станції, які працюють 
на маслі. В Гельсінкі є будинки, які опалюються без будь-яких додаткових затрат – вторинним 
теплом із будинків6. 

Цікавим є досвід функціонування ринку ЖКП Польщі, яка однією з перших серед держав 
колишнього соціалістичного табору запровадила ефективне управління в сфері ЖКГ, створивши для 

                                                      
1 Чанглі, В.С. (2016). Дослідження зарубіжного досвіду реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства. Економіка будівництва і міського господарства, 2 (12), 75 – 82. 
2 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
3
 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 11. 
4 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
5 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами. Вестник 
УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 146 – 150. 
6
 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами. Вестник 
УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 149. 
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цього акціонерні товариства зі 100-відсотковим державним чи муніципальним капіталом1. Метою 
діяльності такого холдингу, який поєднав у собі всі види ЖКП, є надання якісних послуг та 
забезпечення надійності функціонування всіх об’єктів, цей холдинг здійснює всі економічні та 
технологічні процеси. 

Аналізуючи розвиток ринку ЖКП Польщі, потрібно відмітити, що трансформаційні процеси 
в цій країні на початковому етапі реформування ЖКГ були спрямовані на подолання негативних 
наслідків командно-адміністративної економіки: занижені тарифи на ЖКП, відсутність 
фінансування ремонтних робіт, низька якість ремонту та будівництва, високі енергозатрати 
в процесі спорудження та експлуатації житла й т. ін. Унаслідок реформування ЖКГ у Польщі 
регіональні органи влади здійснили фрагментацію господарства та перетворили державні 
підприємства на малі утворення різних організаційно-правових форм: бюджетні організації, 
компанії та приватні підприємства. Таким чином в Польщі у сфері ЖКГ діють виконавці послуг 
різних форм власності.  

Так, у Краківський комунальний холдинг входять підприємства енергетики, водоканалу та 
муніципального транспорту. При цьому 100 % акцій холдингу належить мерії міста Кракова, яка 
управляє фінансовими потоками, виробництвом та здійснює контроль. У той же час на ринку таких 
послуг, як прибирання, вивіз сміття, обслуговування житла, незначний поточний ремонт працює 
багато приватних компаній. Для модернізації, переобладнання їм надають пільгові кредити2. 

Тобто у сфері послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, постачання 
електроенергії та газу власником житлово-комунальної інфраструктури залишається орган 
місцевого самоврядування. Проте надавати ЖКП всередині цієї інфраструктури повинна окрема 
інституція, підприємство, не обов’язково комунальне, причому цих підприємств – надавачів послуг 
має бути достатньо, аби гарантувати демонополізацію. Такий процес демонополізації називається 
«pooling», його головною рисою є можливість доступу до однієї мережі різних надавачів послуг3. 
Останні мають різні видатки на продукцію або оптову закупівлю від виробника води чи 
електроенергії. Тому в таких підприємств різні ціни на їхні послуги. При цьому кінцеві споживачі 
мають право вільно обирати й укладати договори з тим постачальником послуг, пакет якого для них 
найвигідніший. 

Варто зазначити, що в Польщі реформування ЖКГ здійснювалась не лише за рахунок 
державних коштів. Близько 25 – 30 % були надані державою, а все інше – залучені кошти приватні 
чи національні або ж іноземні, європейські кредити4. Звичайно, спочатку була створена необхідна 
інфраструктура та сприятливі умови для залучення інвесторів. Тож досвід Польщі для України може 
бути корисним в першу чергу щодо залучення інвестицій у галузь ЖКГ. 

У деяких країнах Європи велика кількість муніципальних підприємств організовані в формі 
господарських товариств – акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю5. 
Наприклад в Німеччині в одному муніципальному утворенні діє декілька комунальних організацій, 
більша частина яких є приватними на 100 %, інша частина – у формі змішаних компаній за участю 
приватного капіталу. Комунальні підприємства самостійно встановлюють тарифи на послуги, 
з погодженням у договорах з власниками житла6. Загалом німецький підхід в сфері ЖКП – це 
децентралізація управління, створення регулюючих органів на місцях, швидкість прийняття рішень. 

Досліджуючи американський підхід до державної підтримки системи житлово-комунального 
обслуговування, можна сказати, що він характеризується високим ступенем бюрократії, створенням 

                                                      
1
 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 148. 
2 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 146 – 150. 
3 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
4 Гладчук, Т.П. (2011). Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського 
Союзу. Часопис Київського університету права,  4, 376 – 378. 
5 Грачёва, И.И. (2014). Зарубежный опыт организации и регулирования сферы ЖКХ. Научно-методический 
электронный журнал «Концепт», Т. 20, 4241–4245. <http://e-koncept.ru/2014/55113.htm>.   
6
 Грачёва, И.И. (2014). Зарубежный опыт организации и регулирования сферы ЖКХ. Научно-методический 
электронный журнал «Концепт», Т. 20, 4241–4245. <http://e-koncept.ru/2014/55113.htm>.   
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великих федеральних комісій, повільним прийняттям рішень. Одним із найбільш цікавих аспектів 
регулювання у сфері ЖКП США можна назвати так звану стратегію вповноваження, яка може бути 
зведена до таких аспектів1: 

1. Державна підтримка приватної пропозиції, тобто державне втручання має зосередитися на 
тому, щоб допомогти приватному ринку стати більш ефективним. Відповідно до такої нової 
стратегії уповноваження державному сектору слід підтримувати й доповнювати дії приватного 
сектора, внаслідок чого перший припиняє робити все те, що з успіхом і ощадливо може виконати 
останній. Натомість держава зосередила би свої зусилля на інших суміжних сферах, де приватні 
фірми не бажають вкладати капітал через економічні чи технічні труднощі. 

2. Співпраця між державними й недержавними суб’єктами. Існує декілька можливих 
комбінацій дій державного і приватного секторів, за яких вони об’єднують зусилля заради 
забезпечення конкретними товарами чи послугами (наприклад, різні типи субпідряду, оренда, 
спільні підприємства і т. ін.). 

Що стосується комунальних послуг, то для їх забезпечення місцева влада США використовує 
багато форм роботи. Слід відзначити, що американські органи місцевого самоврядування майже 
завжди є власниками й керують роботою підприємств водопостачання та очищення стічних вод. 
Більшість муніципалітетів забезпечують такою послугою, як вивезення сміття, щоправда, усе 
поширенішою стає практика передавання цих функцій приватному підрядникові на основі 
укладеного контракту2.  

Окремо доцільно зупинитись на питаннях тарифоутворення на ЖКП. В розвинутих країнах 
виділяють три найбільш поширених методи3: 

1. Регулювання рентабельності виробництва. Регулюючий орган встановлює тариф на ЖКП 
на підставі оцінки економічних витрат, що дозволяє організаціям сфери працювати без збитків. 
Основними недоліками цього методу є те, що у регулюючого органу недостатньо інформації про 
витрати підприємств, тому підприємства не мають сенсу їх знижувати. 

2. Метод RPI-X4 (прийнятий у Великобританії), сутність якого полягає в тому, що тарифи 
на ЖКП можуть збільшуватись лише у відповідності до рівня інфляції (наприклад 1 % в місяць) і 
очікуваного зростання ефективності (X) за період дії скорегованої ціни. У цьому випадку 
організації сфери ЖКП зацікавлені у зниженні витрат, що підвищує самостійність підприємств та 
економічну ефективність їх діяльності. До недоліків методу RPI-X варто віднести те, що 
у підприємства зникає стимул до підвищення якості послуг, оскільки зменшення витрат йде, як 
правило, за рахунок операційних витрат, оскільки система регулювання заохочує витрати 
капітального характеру. 

3. Участь в прибутку полягає в тому, що загальна сума прибутку організації сфери ЖКП 
повинна бути завжди однаковою. Розмір перевищення встановленого граничного розміру прибутку 
вилучається державою. Тому підприємства шукають шляхи зниження витрат. Основним недоліком 
цього методу слід визнати постійний детальний моніторинг фактичних затрат і прибутку 
підприємств, тому він дуже складний для втілення. 

Отже, як бачимо, регулювання тарифів на ЖКП в зарубіжних країнах здійснюється державою 
і це є ефективним завдяки тому, що для підприємств, які надають ЖКП, створено умови жорсткої 
конкурентної боротьби. Відповідно, їм немає сенсу постійно збільшувати вартість послуг і вони 
змушені постійно підвищувати якість цих послуг. 

Важливо також відмітити, що здебільшого система ринкових відносин у сфері ЖКП 
в європейських країнах розрахована лиш на добропорядність усіх учасників ринку ЖКП. 
Лічильники кожної окремої квартири зазвичай встановлюються у відокремленому приміщенні, куди 
представники підприємств, що надають послуги, заходять щомісяця, знімають покази та роблять 

                                                      
1 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
2
 Кущ, О.Є. (2015). Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному 
господарстві. Теорія і практика правознавства, 2 (8), 8 – 19. 
3 Грачёва, И.И. (2014). Зарубежный опыт организации и регулирования сферы ЖКХ. Научно-методический 
электронный журнал «Концепт», Т. 20, 4241–4245. <http://e-koncept.ru/2014/55113.htm>.   
4 З англ. retail price index-X 
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відповідні розрахунки розміру плати, а споживачі сплачують ці рахунки, довіряючи правильності 
нарахувань.  

Щодо управління житловим фондом, то зарубіжний досвід демонструє також різноманітні 
форми власності. Зокрема існують житлові кооперативи (Housing Cooperatives у США та Канаді), де 
проживають співвласники та орендатори; приватні багатоквартирні будинки, в яких квартири 
здаються в оренду; муніципальні будинки для соціально незахищених верств населення; 
багатоквартирні будинки-кондомініуми (Condominium Association); синдикати (Франція); квартирні 
акціонерні товариства (Фінляндія); також є територіальні спільноти жителів тощо. Широко 
поширеною і в європейських країнах, і в США та Мексиці, і в країнах колишнього соціалістичного 
блоку (таких, як Польща, Угорщина, Словенія тощо) є практика створення кондомініумів, для 
управління якими засновуються асоціації співвласників житла1.  

На Заході та особливо в США, де частка державного житла складає лиш 5 %, більша частина 
житлового фонду перебуває в приватній власності. Житлові будинки або повністю належать одному 
власнику, муніципалітету або приватній особі, або є кондомініумами2. У таких країнах немає 
будинків, в яких були б одночасно муніципальні і приватні квартири. Таким чином, муніципалітет 
не втручається у внутрішні справи асоціацій співвласників житла. 

Загалом США та інші західні країни мають розвинений ринок житлових послуг з утримання та 
ремонту житла підприємствами з вузькоспеціалізованими видами діяльності. Тому інженерні мережі 
всередині будинку обслуговує одна фірма, прилади обліку теплопостачання – друга, насоси, 
встановлені для теплопостачання – третя, бойлер (теплообмінник) – четверта3. У зв’язку з цим, 
власникам житла потрібен управляючий, який знає ринок підрядних робіт та переваги різних 
технологій, орієнтується у вартості, володіє різними інструментами фінансування та виступає як 
консультант з цих питань.  

Слід зазначити, що в більшості країн з розвиненою економікою та країнах, що розвиваються 
(США, Канада, Мексика, Нідерланди, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Малайзія, Сінгапур та 
ін.), управління багатоквартирними будинками розглядається як окремий, самостійний вид 
підприємницької діяльності, за яку управляюча компанія отримує винагороду від власників 
приміщень. Це сприяє збільшенню пропозиції зі сторони професійних управляючих і відповідно 
формуванню конкурентного ринку послуг з управління та розвитку середнього, малого та 
індивідуального підприємництва в сфері управління житлом.  

Важливим є те, що відповідальність за утримання будівлі перед власниками приміщень несе 
об’єднання (асоціація, товариство тощо) співвласників житла4. Крім того, усі основні управлінські 
рішення (перш за все розпорядження фінансами, укладання договорів на закупку товарів, надання 
послуг тощо) приймаються керівними органами товариства (асоціаціями) власників житла. 
Керівник чи управляючий готує та обґрунтовує пропозиції і рекомендації для правління 
товариства5. 

У деяких країнах Східної Європи та Прибалтики власники приміщень у багатоквартирному 
будинку мають право не створювати товариство – юридичну особу, а укласти на рівних для них 
умовах загальний договір з управляючим. У такому випадку органом, відповідальним за прийняття 
рішень, виступають загальні збори власників житла. За такої системи управляючий готує свої 
пропозиції для винесення їх на розгляд та затвердження загальними зборами6.  

                                                      
1 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 146 – 150. 
2
 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 146. 
3
 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 148. 
4 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 146 – 150. 
5
 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 147. 
6
 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 148. 
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В Швеції існує декілька союзів та асоціацій квартиронаймачів, чисельність в яких досягає 
сотень тисяч, вони представляють собою величезну силу, з якою рахуються всі політичні партії1. 
Такі асоціації мають свою штаб-квартиру, регіональні та місцеві відділення. Там широко 
розвинений рух квартиронаймачів, які спостерігають за якістю ЖКП та цінами на них, взаємодіють 
з державними і муніципальними органами влади, захищають свої права в суді. В Швеції для 
рішення проблем у галузі ЖКГ створений та успішно функціонує Житловий суд. Результатами його 
роботи відмічають абсолютну прозорість діяльності всіх структур ЖКГ і тарифів на ЖКП, 
відсутність корупції, наближена до ідеальної якість обслуговування споживачів2. Крім того, прості 
мешканці можуть висунути позов монополісту, при цьому у більшості випадків суд приймає 
рішення на користь мешканців. 

Таким чином, враховуючи вкрай ненадійну судову систему України, де звичайному 
споживачеві практично не можливо довести порушення його прав виконавцями послуг, на наш 
погляд, варто прийняти до уваги практику Швеції саме в частині створення Житлового суду. 

В Німеччині на законодавчому рівні визначені принципи організації та створення 
кооперативів. До них належать: економічна підтримка членів кооперативу, самоорганізація та 
взаємодопомога, внутрішня демократія, солідарна відповідальність та некомерційна діяльність3. 
Кожен громадянин Німеччини, набуваючи у власність квартиру, зобов’язаний вступити 
в кооператив, ніхто із співвласників не може від цього відмовитись. Рішення про проведення 
ремонту чи модернізації житла приймають з урахуванням не лише конструктивних особливостей 
приміщень, але й в залежності від того, які соціальні групи населення проживають у ньому4. 

В Фінляндії створені акціонерні товариства, членами яких є власники житлової нерухомості, 
більшість із цих товариств (70 %) користуються послугами компаній з управління нерухомістю 
(операторів), інші 30 % здійснюють управління самостійно5. Оператор (управляюча компанія) перш 
за все відповідає за щоденне управління відповідно до договору на управління, в якому фіксують 
умови і перелік послуг та їхню вартість. Оператор обирає експлуатуючу організацію. Для невеликих 
об’єктів члени товариства обирають організацію самостійно6. Експлуатаційне підприємство надає 
ЖКП або самостійно, або за договором зі спеціалізованими компаніями (ремонтно-будівельні, 
прибирання території, прибирання та вивезення снігу, охорона, вивезення сміття та ін.). 
Експлуатаційна організація щорічно звітує перед мешканцями про доходи та витрати, а також про 
баланс товариства власників житла. 

Важливим є те, що ринок ЖКП у розвинених країнах формує вимоги, невиконання яких 
робить управляючі компанії неконкурентоспроможними. Перш за все це стосується страхування 
управляючою компанією своєї цивільної відповідальності на випадок нанесення збитків власникам 
житла в результаті неправильних дій управляючого7. Страхування відповідальності управляючих 
компаній розвинене в більшості країн Європи та Америки.  

Також конкурентоспроможність управляючої компанії підвищується за наявності сертифікату, 
що підтверджує її професіоналізм, досвід та фінансову стабільність. Крім того, необхідно 
відповідати стандартам у сфері ЖКГ8. Закордонні професійні спільноти пропонують різні освітні 
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7 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 146 – 150. 
8
 Иваненко, Л.В. (2014). Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами.  
Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика, 1 (7), 147. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 
 

91 

курси, як базові, так і для підвищення кваліфікації. Навчання на таких курсах сприяє набуттю 
глибоких знань та практичних навичок. На високому рівні перебуває підготовка спеціалістів 
з управління житловим фондом. В Європі численні технічні ВУЗи та спеціальні коледжі дають 
освіту, яка дозволяє випускникам відразу працювати управляючими1. 

В західних країнах до управляючого нерухомістю у відповідності до законодавства 
пред’являються високі вимоги. Наприклад в Німеччині управляючий повинен мати вищу освіту та 
кваліфікацію інженера, юриста, економіста чи соціального працівника, а також бути 
комунікабельним, уміти вирішувати конфлікти та вести переговори2. В Угорщині управляючими 
кондомініумами можуть бути виключно особи, які пройшли відповідну професійну підготовку. 
Курси навчання за спеціальностями «управляючий кондомініумами» та «управляючий 
нерухомістю» мають державну ліцензію. Обидва курси відповідають критеріям професійної 
підготовки, іспити складаються у відповідності до розпорядження міністерства внутрішніх справ 
Угорщини3.  

В Україні ринок управителів житла тільки розпочинає функціонувати, по суті він перебуває 
в «зародковому» стані, тому досвід розвинених країн щодо управління житлом та зокрема щодо 
страхування відповідальності управляючих компаній, їх сертифікація та підготовка професіоналів 
у цій сфері є дуже важливим. На цей досвід, на наш погляд, Україна в умовах ринкових перетворень 
повинна орієнтуватись.  

Також варто звернути увагу, що за нинішніх умов в Україні важливе значення в процесі 
формування раціональної поведінки учасників ринку ЖКП займає забезпечення ефективного 
використання наявних ресурсів. Це один з найважливіших принципів, на яких віднедавна згідно з 
чинним законодавством ґрунтується державна політика у сфері ЖКП.  

У зарубіжних країнах процес енергозбереження відбувається досить активно. Реалізація 
державної політики енергозбереження там забезпечується шляхом розвитку ринкових механізмів і 
стимулювання економії ресурсів, створення та вдосконалення відповідних законодавчих і 
нормативних актів. 

Зарубіжні фахівці відмічають, що найбільш надійним методом енергозбереження є фінансово-
економічні регулятори і стимули, зокрема4: 

– ціни на енергоресурси та тарифи на ЖКП. З одного боку, вони покликані покривати усі 
витрати організацій з виробництва та постачання енергетичних ресурсів споживачам відповідно до 
умов договорів, що укладаються, з іншого боку – ціни і тарифи покликані стимулювати споживачів 
до здійснення реального енергозбереження; 

– система знижок-надбавок, що разом з тарифами відіграє істотну стимулюючу роль; 
– пільгове оподаткування − один з ефективних інструментів, вживаних органами державної 

влади для стимулювання енергозбереження. Споживач енергоресурсів у цьому випадку отримує 
податкову пільгу або податкове звільнення на суму коштів, що інвестуються в енергозберігаючі 
проекти, на період їх реалізації. Зокрема, наприклад, в Німеччині власники індивідуальних будівель 
мають право протягом 10 років інвестувати 10% суми прибуткового податку (30 тисяч євро 
на будівлю) в заходи щодо підвищення їх енергоефективності5; 

– диференційоване оподаткування як більш комплексний захід стимулювання у порівнянні 
з системою пільг, що широко поширено у провідних країнах світу;  

– державна фінансова підтримка − інвестиційні гранти або прямі субсидії у вигляді фіксованої 
суми, частки від інвестицій, або у вигляді виплат, пропорційних обсягу енергії, що зберігається.  
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Також дуже широко у розвинених країнах застосовується енергосервісний механізм, суть 
якого полягає в тому, що енергосервісні компанії (далі – ЕСКО) діють, насамперед, у форматі 
енергетичного перфоманс-контракту, що є різновидом договору між учасниками енергосервісних 
робіт, відповідно до якого організація (як правило ЕСКО) реалізує проект, гарантуючи при цьому 
визначений обсяг економії енергоресурсів1. Клієнт сплачує вартість проекту винятково за рахунок 
засобів, одержаних від економії енергоресурсів. Розвиток енергосервісного механізму обумовлений 
лібералізацією енергетичного ринку і не дивно, що в багатьох випадках енергосервісними 
компаніями виступають самі постачальники енергії, що прагнуть диверсифікувати свої прибутки. 

Якщо проаналізувати увесь комплекс заходів, що вживаються в ЄС для підвищення 
енергоефективності, то можна виділити три головні напрями: застосування альтернативних джерел 
енергії, модернізація житла та устаткування, нормативне й оперативне регулювання 
енергоспоживання2.  

Якщо говорити про методи і механізми організаційно-економічного забезпечення самого 
процесу активізації енергозберігаючої діяльності, то в його основі зарубіжна державна політика 
концентрує увагу на таких напрямах3:  

– управління через нормативні заходи і введення стандартів (Великобританія, Франція, 
Польща, Італія); 

– підтримка процесу приватизації систем ЖКГ (Великобританія, США, Іспанія Голландія, 
Швеція); 

– регулювання інвестиційних відносин, у т. ч. державна фінансова підтримка ЖКГ, пільги для 
концесіонерів, пайова участь в термомодернізації застарілих будівель житлового фонду, 
формування інституту управителів житловими комплексами (Чехія, Німеччина, Польща, Норвегія); 

– державний підхід до структурування інфраструктурних систем енергопостачання: розділені 
виробники енергії, енерготранспортні системи, кінцеві постачальники (Фінляндія, Франція, 
Німеччина, Латвія); 

– впровадження проектної методології ведення робіт з енергозбереження – характерно для 
більшості країн західного світу. 

Ефективне управління проектами у сфері енергоефективності на регіональному та локальному 
рівнях в зарубіжних країнах досягалось унаслідок розвитку таких основних напрямів4: 

– розвиток систем централізованого теплопостачання; 
– розвиток комбінованого вироблення теплової, електричної енергії; 
– використання місцевих відновлюваних енергетичних ресурсів. 
Досягненню політики енергоефективності слугують також нетехнічні методи. Наприклад, 

енергетичні компанії часто працюють в інформаційному просторі не напряму, а через відповідні 
компанії. Так, в Австрії та Швейцарії асоціації промислових споживачів енергії надають поради 
своїм членам стосовно можливостей заощадження енергії5. До інформаційних інструментів, крім 
іншого, також, належить енергетичний аудит, який у різних країнах або виконується приватними 
фірмами на комерційній основі, або надається безкоштовно чи за зниженою вартістю за рахунок 
державних коштів. 

Інший шлях інформування – самостійний моніторинг енергоспоживання6. У багатьох країнах 
окремі компанії та муніципалітети мають відповідні схеми, методи та програмне забезпечення, що 
дають змогу відслідковувати рівні енергоспоживання. У деяких країнах така практика є 
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 Давидова, Ю.Ю. (2013). Досвід Європейського Союзу у сфері підвищення енергоефективності.  
Збірник наукових праць “Енергоефективність державного управління”, 34, 167. 
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обов’язковою для найбільших енергоспоживачів, найчастіше з обов’язком звітувати перед 
енергетичною адміністрацією. 

Інформування споживачів про енергоефективність нової техніки чи навіть будівель – ще один 
істотний спосіб інформування, найчастіше здійснюваний через маркування1. У такому маркуванні є 
сенс тільки за умови, що його використовує більшість виробників і надання цієї інформації 
контролюється незалежним органом. Вагомим способом надання інформації є також реклама. 

Варто зауважити, що оскільки в різних країнах діють різні стандарти щодо вимог 
енергозбереження у будинках, то в ЄС прийнятий норматив, за яким енергозберігаючим будинком є 
такий, у якому рівень енергоспоживання не перевищує 70 кВт·год/кв.м. на рік2. Для порівняння 
відмітимо, що українські будинки, зведені за традиційними технологіями, споживають 
300÷400 кВт·год/кв.м. на рік, тобто приблизно у п’ять разів більше. Отже необхідність 
впровадження заходів з енергозбереження в галузі ЖКГ не викликає жодних сумнівів.  

Слід відмітити, що Україна впевнено рухається вперед у цьому напрямі і вже має значні 
досягнення, проте, на наш погляд, потребують удосконалення механізми формування державної 
політики у сфері енергоефективності та її впровадження з урахуванням кращих європейських 
практик. Така політика має гармонійно поєднувати інтереси держави та територіальних громад 
щодо достатнього забезпечення енергетичними ресурсами для задоволення потреб суспільства. 

Висновки. Проведений комплексний аналіз зарубіжного досвіду формування раціональної 
поведінки учасників ринку житлово-комунальних послуг дозволяє зробити висновки щодо 
перспектив його застосування в Україні в сучасних умовах. Зокрема, на наш погляд, доцільно 
переймати досвід створення сприятливих умов для розвитку конкурентного середовища на ринку 
ЖКП, адже це важливий економічний важіль, який сприяє підвищенню якості ЖКП та зменшенню 
їх вартості. 

Корисним для України може бути застосування моделі, яка передбачає можливість 
функціонування як приватних, так і державних підприємств ЖКГ при активній участі державних 
органів. Також важливим є досвід залучення інвесторів та підприємців у сферу ЖКГ за допомогою 
механізмів концесій. 

Уже започаткований в Україні досвід створення ОСББ та управителів житла доцільно 
розвивати з урахуванням зарубіжної практики введення чітких стандартів у сфері управління 
житловим фондом, механізмів страхування цивільної відповідальності управляючих компаній, 
сертифікації діяльності управляючих компаній, підготовки фахівців у сфері управління житловим 
фондом. Корисним для України може бути досвід Швеції щодо створення Житлового суду. 
Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує практика застосування в зарубіжних країнах 
інформаційних технологій. 

Досвід розвинених країн засвідчує важливу роль використання різних інструментів державної 
політики для забезпечення переходу до вищих показників енерго- та ресурсозбереження. 
Започатковану в Україні практику енергозбереження необхідно розвивати з урахуванням 
зарубіжного досвіду, який передбачає розвиток ринкових механізмів і стимулювання економії 
ресурсів, створення та вдосконалення відповідних законодавчих і нормативних актів, застосування 
новітніх інформаційних технологій. 

Загалом можна з упевненістю сказати, що в цілому модель функціонування і розвитку сфери 
ЖКП в країнах з розвинутою ринковою економікою досить ефективна, надійна і може бути взята як 
стратегічний орієнтир розвитку вітчизняного ринку ЖКП. Поряд з тим слід відмітити, що 
характерними особливостями сучасного розвиненого ринку є висока організованість, інтелектуальне 
кадрове забезпечення його установ, науково-обґрунтовані правові основи. Здебільшого система 
ринкових відносин у сфері ЖКП в таких країнах розрахована на добропорядність громадян, що не є 
властивим для українців, тому не кожен позитивний зарубіжний досвід може бути застосований 
в Україні.  

 

                                                      
1
 Давидова, Ю.Ю. (2013). Досвід Європейського Союзу у сфері підвищення енергоефективності.  
Збірник наукових праць “Енергоефективність державного управління”, 34, 167. 
2 Бубенко, О.П. (2015). Адаптація зарубіжного досвіду енергозбереження в ЖКГ до умов.  
Економічний форум, 2, 77 – 85. 
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Таким чином, можемо сказати, що досвід країн з розвинутою ринковою економікою необхідно 
привносити у вітчизняну практику вкрай обережно з урахуванням специфіки нашої економіки. 
Україна має будувати таку модель ринкової економіки, яка найбільш відповідає особливостям її 
розвитку, структурі виробництва, географічному положенню, національному менталітету. Для 
України, на наш погляд, найбільш прийнятною є модель соціально орієнтованого ринку, який 
зрештою підпорядковуватиме діяльність своїх функціональних структур задоволенню матеріальних 
і духовних потреб людини. 

References: 

1. Bubenko, O.P. (2015). Adaptatsiia zarubizhnoho dosvidu enerhozberezhennia v zhytlovo-komunalnomu 
hospodarstvi do umov Ukrainy [Adaptation of the foreign experience of energy saving in housing and 
communal services to the conditions of Ukraine]. Ekonomichnyi forum [Economic forum],  
no. 10, 77 – 85 [in Ukrainian]. 

2. Hladchuk, T.P. (2011). Dosvid reformuvannia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva v krainakh 
Yevropeiskoho Soiuzu [The experience of reforming housing and communal services in the countries 
of the European Union]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava [The Journal of the Kyiv University 
of Law], no. 4, 376 – 378 [in Ukrainian]. 

3. Grachjova, I.I. (2014). Zarubezhnyj opyt organizacii i regulirovanija sfery zhilishhno-kmmunal'nogo 
hozjajstva [The Foreign experience in organization and regulation of the sphere of housing and 
communal services]. Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept» [The Scientific and 
methodical electronic magazine "Concept"], no. 20(1). <http://e-koncept.ru/2014/55113.htm> 
[in Russian]. 

4. Davydova, Yu. (2013). Dosvid Yevropeiskoho Soiuzu u sferi pidvyshchennia enerhoefektyvnosti 
[The Experience of the European Union in the field of energy efficiency improvement]. Zbirnyk 
naukovykh prats “Enerhoefektyvnist derzhavnoho upravlinnia” [The Collection of scientific works 
"Energy efficiency of public administration"], no. 34, 165 – 172 [in Ukrainian]. 

5. Ivanenko, L.V. (2014). Zarubezhnyj opyt jeffektivnogo upravlenija mnogokvartirnymi domami [Foreign 
experience of efficient management of multi-apartment houses]. Vestnik UGUJeS. Nauka. Obrazovanie. 
Jekonomika. Serija: Jekonomika [The Bulletin of Ufa State University of Economics and Service. 
Science. Education Economics Series: Economics], no. 1(7), 146 – 150 [in Russian]. 

6. Kryvobok, V. (2000). Zhytlovo-komunalna reforma i vybir modeli pobudovy miskykh sluzhb [Housing 
and communal reform and the choice of model for building urban services]. Zibrannia naukovykh prats 
[The Collection of scientific works], no. 2(2), 132–134 [in Ukrainian]. 

7. Kushch, O.Ye. (2015). Zakordonnyi dosvid optymalnoho spivvidnoshennia riznykh form vlasnosti 
v komunalnomu hospodarstvi [Foreign experience of the optimal ratio of various forms of ownership 
in the communal economy]. Teoriia i praktyka pravoznavstva [Theory and practice of jurisprudence], 
no. 2 (8), 8 – 19 [in Ukrainian]. 

8. Chanhli, V.S. (2016). Doslidzhennia zarubizhnoho dosvidu reformuvannia i rozvytku zhytlovo-
komunalnoho hospodarstva [Research of foreign experience of reforming and developing housing and 
communal services]. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva [Economics of construction and 
municipal economy], no 2, 75 – 82 [in Ukrainian]. 

 
 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 95 

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 

 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 96 

PŘÍKLADY ÚPRAVY  BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY  
DLE POŽADAVKŮ  APA-STYLE   

 

Všeobecná pravidla:  
Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance  a v transliterovaném  seznamu 

literatury (references) musí být  zpracován na základě norem  APA-Style, v souladu s požadavky APA 
(American Psychological Association).  Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 
bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na  způsob psaní: rovně 
a kurzivou (Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 
nepřekládají se a netransliterují se.  Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.   

Seznam  literatury (references) na konci článku  se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést  odkaz na 
články v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě  v časopisech a sbírkách, 
doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

- Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  
-  Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  
- Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  
- Výchozí údaje s anglickým zápisem. 

V seznamu  literatury (references)  místo vydání pro  zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském 
se uvádí v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  
- pro zdroje v ruštině:   http://www.translit.ru,  
- pro zdroje v ukrajinštině:   http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  

Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, 
název  web-stránky (píše se kurzivou (Italic)),  adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud 
je možné datum poslední návštěvy/ náhledu  web-stránky v zaoblených závorkách:  () . Název měsíce 
nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.   

 
Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, 

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce,  druhý je příklad 
odkazu  na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).   
 
Monografie:  
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140. 
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English] 
 
Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир. 
Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. 
Moscow: Ves' mir. [in Russian]. 
 
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing 

the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5. 
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing 

the peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English] 
 
 
Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна 

сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 
Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna 

sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological 
apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. 
[in Ukrainian]. 
 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 97 

Článek v časopise:  
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, 32, 1140 – 1147. 
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English]. 
 
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. 
doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State 
Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 
 
Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері 
в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100. 
Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual'na vlasnist' v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi 
v systemi natsional'noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense 
sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100 
[in Ukrainian]. 
 
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. 
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English]. 
 
Teze a myšklenky konference:  
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy 
ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 

fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-

praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 
 
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 

наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,  

16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285. 
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal'nogo 
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 
zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo 
ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 
 
Odkazy na  web-stránky:  
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> 
(2017, липень, 01) 
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> 
(2017, July, 01) [in English]. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 98 

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного 

університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 
(2017, липень, 03). 
Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. 
Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State 
University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 
(2017, July, 03). [in Ukrainian]. 
 
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-
content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). 
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-
content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). [in English]. 
 
Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія 
розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. 
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).  
Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization 
in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy 
of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. 
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].  
 
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/modernization> (03 березня 2017). 
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).  
 
Odkazy na právní předpisy a právní dokumentaci:   
Zákony a nařízení:  
Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 
19, 194.   
Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 
(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian]. 
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, листопад, 21) 
Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. 
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21) 
Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 

Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017) 
Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 
(Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of 
Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional'nyj 

pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus'. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. 
<http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)  
 
Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 
2005). 
Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law 
on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny 
[The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 
1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 99 

 Dohody, konvence, doporučení:  

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  

(21 листопада 2016)  

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  

[in English]. (2016, November, 21) 

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013). 

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 

(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, 

training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi 

Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21) 

 

Dvoustranné dohody: 

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України 

та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130. 

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny 

ta Uryad Rosiys'koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 

2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik 

Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian]. 

 
Soudní dokumentace  

Dokumentace  Mezinárodního soudu: 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ 

 <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017) 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ  

<http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12) 

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English]. 

  
Kauzy [soudní jednání]  ECHR  (do  31. října 1998): 

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. 
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. [in English]. 
 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 100

 Kauzy [soudní jednání]  ECHR  (od 1. listopadu 1998): 

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. 
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English]. 
 
  
Soudní rozhodnutí  soukromých zemí: 

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. 

<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016). 

Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional 
Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/>  
[in Russian] (2016, June 21). 

 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 101 

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 

 102

RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  
ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  
Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 
Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. For 
more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 
and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are 
not translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 
Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly 
recommend the following structure of references:  

– Name of author/authors (transliterated); 
– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– publisher's imprint information in English. 
In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name of 

the city should be given in English, while the name of the publishing house should be transliterated. 
For automatic transliteration of Cyrillic sources, you can use the following resources 

http://www.translit.ru – for sources in Russian; and http://www.slovnyk.ua/services/translit.php — for 
sources in Ukrainian. 

When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of 
the page, name of the site (typed in Italic font), site address <URL>, marked by <> symbols, and, if 
possible, the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the 
language of the article. 

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of 
sources and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one 
is the footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
 
Monograph: 
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140. 
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English] 
 
Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир. 
Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. Moscow: 
Ves' mir. [in Russian]. 
 
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the 

peril. Washington, DC: Milken Institute, 5. 
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the 

peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English] 
 
Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна 

сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 
Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna 

sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological 
apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. 
[in Ukrainian]. 
 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 103 

Journal article: 
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, 32, 1140 – 1147. 
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English]. 
 
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. 
doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih.  
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State 
Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 
 
Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері 
в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100. 
Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual'na vlasnist' v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi 
v systemi natsional'noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense 
sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100 
[in Ukrainian]. 
 
 
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. 
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English]. 
 
Conference paper: 
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy 
ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 

fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-

praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 
 
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 

наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 

травня 2013 р.), 2, 284-285. 
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal'nogo 
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 
zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo 
ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 
 
Web-link: 
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_ 
Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, липень, 01) 
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> 
(2017, July, 01) [in English]. 



ISSN 2533-4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 104

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного 
університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 
(2017, липень, 03). 
Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. 
Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State 
University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 
(2017, July, 03). [in Ukrainian]. 
 
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-
content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). 
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> 
(2017, July, 25). [in English]. 
 
Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія 
розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. 
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).  
Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization 
in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy 
of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. 
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].  
 
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/ modernization> (03 березня 2017). 
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/ modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).  
 
References to legislative acts and legal documents 
Laws and regulations 
Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 
19, 194.   
Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 
(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. 
[in Ukrainian]. 
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, листопад, 21) 
Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. 
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21) 
Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 
Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017) 
Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 
(Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic 
of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional'nyj 
pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus'. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. 
<http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)  
 
Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 
2005). 
Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law 
on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny 
[The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 2 2018 

 105 

Agreements, conventions, recommendations 
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> 

(21 листопада 2016)  

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  

[in English]. (2016, November, 21) 

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013). 

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 

(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, 

training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi 

Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21) 

 
Bilateral agreements 

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України 

та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130. 

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny 

ta Uryad Rosiys'koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 

2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik 

Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian]. 

 
Judicial documents 
Documents of the International Court of Justice 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/ 

files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017) 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/ 

files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12) 

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English]. 

  
ECHR cases (until October 31, 1998) 

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. 
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. [in English]. 
 
ECHR cases (after November 1, 1998) 

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. 
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English]. 
 
  
Judicial decisions of individual countries 

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. 

<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016). 

Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional 
Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> 
[in Russian] (2016, June 21). 


