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Yana Derbenova
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

CROSS-BORDER COOPERATION IN CONDITIONS
OF DISINTEGRATION PROCESSES IN THE GLOBAL
ECONOMY
The study investigates the processes of integration and disintegration in the global economy.
In the history of world economic development the global economy reached a high level of
integration that was destroyed by world wars, and the waves of globalization, beginning with
geographical discoveries, were replaced by processes of globalization and disintegration. At the
present stage of development, disintegration processes become more pronounced. Thus, for
countries and their associations, the task is to find stabilizing forms of interaction. Free trade
zones, accounting for 90% of all regional agreements, are also subject to the influence of political
and economic factors of disintegration. Therefore, countries and other subjects of world economic
relations need to complement their interaction with new forms, for example, to strengthen crossborder cooperation.
Keywords: free trade agreement, integration, cross-border cooperation, region, regional
agreement, disintegration.
Problem statement. Integration and globalization are interconnected phenomena: international
economic integration is one of the essential characteristics of globalization, which in general contributed to
the transition of internationalization of economic life to its globalization stage of development. In the
history of civilizations, empires were formed and disappeared, the global economy reached a high level of
integration that was destroyed by world wars, and the waves of globalization, beginning with geographical
discoveries, were replaced by processes of globalization and disintegration. In the second half of the
twentieth century, the formation of international trade, economic and integration groups of regional
importance was one of the leading trends. However, at the beginning of the 21st century, disintegration
processes became apparent in international associations, in particular in the EU.
After decades of deepening regional integration in Europe, in 2016 voters in the United Kingdom
(UK) chose to leave the EU. The UK is launching Article 50 of the Treaty deal to finish its five decades of
EU membership. At the same time, disintegration processes also began to appear on another continent.
Besides, in January 2017, the president of the United States announced his country’s withdrawal from the
Trans-Pacific Partnership (TPP), spreading uncertainty among the 11 other signatories.
These events follow extensive and polarizing debates on the costs, benefits, and distributional effects
of trade and trade agreements.
Thus, the world community deepens the discussion about the future of trade agreements and their
essential shortcomings.
Analysis of recent research and publications. Many scholars have studied the perspectives, trends
and dynamics of transboundary cooperation: V. Budkin, A. Filippenko, O. Shnirkov, A. Balian,
V. Dergachev, M. Dolishny, Y. Makogon. However, systemic studies of cross-border cooperation, its role
in international economic relations in the conditions of formation and functioning of a free trade area, the
prospects for the development of cross-border associations are not given adequate attention
The aim of the article is to identify the need to search for factors to stabilize economic ties of the
free trade areas (FTA) in the conditions of disintegration processes, such as cross- border cooperation
mechanisms.
Key study findings. More than 455 regional trade agreements between two or more countries are
currently in force1. This complex system of multiple, overlapping agreements was described in 1995 by
Jagdish Bhagwati as the “spaghetti bowl.” What lies ahead is an even fuller “bowl of spaghetti” filled with
bilateral trade agreements containing regulations that are not harmonized and that may increase the cost
1

Regional Trade Agreements: Facts And Figures (2018). The Official web-site of the World Trade Organization.
<https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm> (2018, August, 06).
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of doing business for companies. This scenario may be especially taxing for companies that are part
of regional or global value chains.
Talking about Megaregional Trade Agreements, before the Brexit and the US withdrawal from
Trans-Pacific Partnership (TPP), they had been the latest trend in trade agreements. Prefix "mega" refers to
the size of the economies that are negotiating or concluded trade agreements. They were supported by many
analysts, participating companies and traders because they simplified the complex system of duplication of
bilateral trade agreements shown in the diagram above and developed agreed rules and regulations that
would reduce transaction costs and contribute to economies of scale.
The best-known examples of megaregional agreements are the Trans-Pacific Partnership (TPP); the
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the US and the EU, both promoted by the
US until recently; and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) between Australia,
China, India, Japan, Korea, New Zealand, and the ten countries of the Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN).
Most importantly, TPP and TTIP are examples of megaregionals that are aimed to introduce
innovative content that reflects modern trade and economic exchanges. They focus on issues, for which
international trade policy overlaps with national policymaking, for instance cross-border labor standards,
government procurement, competition policy, trade and environment, trade in services, e-commerce,
intellectual property rights, and the role of state-owned enterprises, all of which the US tended to champion
in most of the bilateral FTAs it has signed since NAFTA.
But more recently, the US has signaled a change in its trade policy through an initiative known as
«America First», which aims to create jobs in the US, especially in manufacturing, and ensure that US
workers are competitive in international markets1. Although this new policy is still in the early stages, this
emphasis is placed on bilateral trade negotiations, rather than on mega-regional agreements, which can help
create more trade agreements.
At the same time, Latin American countries are continuing to look for opportunities across the
Pacific. Chile and Peru already have free trade agreements with several Asian parties to the TPP. Mexico
has a trade agreement with Japan and intends to conclude bilateral trade deals with the remaining TPP
members with which it does not yet have an agreement. Chile recently called a meeting with TPP
signatories and included countries that were not previously involved such as China, Korea and Colombia
While some mega-regional agreements face difficulties in their effective functioning, other bilateral
trade negotiations continue to develop.
January 17, 2017 British Prime Minister officially announced the intention of his country to leave the
EU. Thus, this disintegration process will subsequently lead to the formation of many new treaties on free
trade zones with EU members, which will further complicate their global network. So, next possible
creation of new free trade areas of Great Britain with partners, which include Australia, Brazil, China, the
USA, India and New Zealand.
Such contradictory tendencies in the world economy testify to the need to search for factors
of stabilization and strengthening of the interrelations of neighboring countries2. One of the most effective
forms of ensuring the stability of international economic relations is cross-border economic cooperation.
A cross-border region can be defined as a certain territory within the border administrative and
territorial units of neighboring states. The presence of a border is a factor that identifies a cross-border
region among a set of territorial entities. Functional cross-border regions are created on the basis of border
territories sharing common natural resources, history, social and cultural similarity, which are potential
regions for cooperation and interregional relations pursuing common interests.
Due to the wide variety of forms, solutions and the size of the area on which cross-border
cooperation develops, it is difficult to choose a universal definition of this phenomenon.
It can be agreed that cross-border cooperation is more or less institutionalized cooperation between
the participants of both (or more) parties and its main goal is the coordination and development of common
1

Annual Trade Agenda Report (2018). Office of the Unites States Trade Representative <https://ustr.gov/aboutus/policy-offices/press-office/press-releases/2018/february/trump-administration-sends-annual> (2018, August, 06).
2
Köllen, T. (2012). European Disintegration: Tendencies of Renationalization within the European Union and its
Impact on the Common Labor Market and EU Consumer Markets. The international journal of diversity in
organizations, communities and nations, 11, 5, 117-138.
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policies and actions, as well as the achievement by joint development activities of the areas separated
by the border.
Since 90% of all regional trade agreements – are agreement on free trade areas, it is under these
conditions that additional factors for the stability and sustainability of such agreements are needed.
Table 1.
Comparative characteristics of free trade agreement and cross-border cooperation
Free trade agreement

Cross-border cooperation

Countries may not have a long history of economic
relations.

Cross-border cooperation has a long tradition in
each country and region.

There may be an initiating party that has a different
economic or hidden political interest.

Both sides have common economic and social
goals.

Agreements may be broken or terminated due to
political or economic reasons.

Border contacts, including trade carried out by the
population and local enterprises; exist
independently of political changes and trends.

Countries have their own goals, which are not
always common and have one direction.

Cooperation is aimed at achieving maximum
convergence of social and economic development
of regions.

The strengthening of ties between the territories
may arise as a result of the signing of a free trade
agreement due to lower duties or simplification of
customs procedures

Cross-border cooperation is able to create an
extensive system of strong regional ties that can be
used, for example, as an additional opportunity for
European integration.

Too large territorial scale, causing difficulties in
multilateral contacts within the association and
cooperation mainly implemented in a bilateral
format

Coordination of strategies at the level of local
government, which contributes to faster decisionmaking

The basis of cross-border cooperation is the process of creating links and contractual relations in the
border areas with a view to finding solutions to common identical problems1. The idea of cross-border
cooperation is that two adjacent border regions cooperate in the process of developing plans and selecting
development priorities, and then agree on development plans for individual activities. Cross-border
cooperation is to ensure that all social groups and administrative bodies are involved in the dialogue.
Cross-border cooperation is aimed at overcoming the negative aspects of the existence of borders and
the consequences that arise in the border areas due to their location on the outskirts of states, with the aim
of improving the living conditions of the population. The main objectives of such cooperation are:
• Overcoming existing stereotypes and prejudices on both sides of the border;
• Elimination of political and administrative barriers between neighboring peoples;
• The creation of economic, social and cultural infrastructure, subject to the formation of common
bodies, economic entities, etc.
The most significant experience of international cooperation of the regions was obtained precisely
in the sphere of cross-border cooperation2.
Cross-border cooperation existed before the formation of integration at different levels and
contributed to the establishment of good-neighborly relations between countries. For example, cross-border
cooperation in Europe began to develop rapidly in the 1950s, after World War II, when representatives
of many border regions began to meet to discuss the possibilities of eliminating barriers at the border and
1

Van Houtom, H. (2002). Borders of comfort: spatial economic bordering processes in the European Union. Regional
and Federal Studies, 12, 4, 37–58.
2
Scott, J.W. (2000). Euroregions, governance, and transborder co-operation within the European Union. European
Research in Regional Science, 10 (Border, Regions and People), 104-115.
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the subsequent development of cross-border cooperation. The basis for this was the need to improve
the living standards of the population, the desire for a stable peace, the removal of unnecessary restrictions,
as well as other factors that led to the separation of people and organizations in the border regions.
The main role of cross-border cooperation in integration processes is determined by the possibility
of accelerating the processes of equalizing the quality of life of the population of border areas, and
achieving free movement of goods, people and capitals across the border to full integration of space. Crossborder cooperation in its simplest forms occurs constantly, which means that the formation of an integrated
space in a cross-border region is also constantly taking place. These processes are also accelerated
by globalization factors. It can be said that cross-border cooperation is the previous and complementary
element of state integration.
Investigating the process of cross-border cooperation, four stages of development can
be distinguished between the regions: study of existing links between partners, identification of a strategy
for further development, development and maintenance of development programs, monitoring and
evaluation. Cooperation is carried out at the state and local levels. At the state level, it manifests itself in
international agreements. At the regional level, it arises from necessity, spontaneously. This cooperation is
manifested in joint activities between neighboring territories, which is caused by economic needs within
the competence of the regions.
Cross-border cooperation can be carried out in the economic, social, scientific and technical, cultural
and educational, environmental and other spheres, as well as in the issues of mutual assistance
in emergencies, and subjects of cross-border cooperation may choose, in accordance with the legislation,
other forms of cross-border cooperation1.
Depending on the goals, objectives, scale and nature of the development of cross-border cooperation,
the following forms are distinguished:
1) One-time measures of cross-border cooperation, aimed at realizing a certain goal (when the goal is
achieved, cooperation is terminated);
2) Long-term, cross-border cooperation based on the use of internal benefits and opportunities or
available resources of the border regions;
3) Cross-border activities based on the developed cross-border or interregional strategy (concept)
for establishing good-neighborly relations in various spheres;
4) Cooperation of independent and independent participants, which takes place under the control
of the authorized authorities and self-government. A list of forms and subjects of cross-border cooperation
can be proposed in the following table (Table 2).
Table 2.
Subjects and forms of cross-border cooperation
Forms

Subjects

 Euroregion2;
 Cross-border cluster;
 Special economic zones and territories
of priority development;
 Partnerships, industrial parks, industrial parks;
 Cross-border agreements3;
 Direct contacts between territorial communities.

– Local regional authorities;
– National authorities;
– Local formal and informal institutions for crossborder cooperation;
– Public organizations.

Source: Association of European Border Regions4
1

Luis De Sousa (2012). Understanding European Cross-border Cooperation: A Framework for Analysis. Journal
of European Integration, 669-687. doi: http://dx.doi.org/10.1080/07036337.2012.711827.
2
Langer, J. (2007). Euroregions – benevolence or deception? In Euroregions. The Alps – Adriatic context:
ed. J. Langer. Frankfurt am Main: Peter Lang, 9–27.
3
Pasi, P. (2007). Euroregions as micro-models of European integration. In Euroregions. The Alps – Adriatic context:
ed. J. Langer. Frankfurt am Main: Peter Lang, 73–79.
4
Home page (2018). Association of European Border Regions. <http://www.aebr.eu/en/index.php> (2018, August, 06).
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Conclusion. Cross-border cooperation refers to one of the most effective forms of interaction
between states. This interaction takes into account the specifics of the cooperating regions, uses
the administrative capabilities of the regions, and also attracts medium and small businesses to the
development of international relations of the country. Consequently, we can consider cross-border
cooperation a priority for regional development.
However, the basic organizational aspects of the development of cross-border cooperation between
regions are not clearly formed, where the identification of the initiator and partner, which determine the
further aspects of the development of countries as a whole, is important. In modern conditions, the regions
are open and have the opportunity to develop independently, but at the same time, their activities are carried
out within the framework of state programs. Often regional authorities face many diverse tasks that require
operational decisions. It is necessary to constantly maintain established ties with foreign partners and at the
same time to establish new ones. Thus, in parallel countries the authorities have to solve a lot of different
tasks.
Constantly there are problems in the field of regulatory and information support of preparation and
further implementation of cooperation forecasts. In addition, there are difficulties with cross-border
cooperation management related to the lack of a complex economic mechanism that takes into account
the interests of the regions in the implementation of cross-border cooperation.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ,
ОРІЄНТОВАНИХ НА ПІДПРИЄМСТВА РІЗНИХ
ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА
Olena Herasymenko, PhD in Economics, Doctoral Student
Bogdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

ANALYTICAL REVIEW OF RISK-MANAGEMENT
INTERNATIONAL STANDARDS FOCUSED
ON THE ENTERPRISES OF VARIOUS ECONOMY SECTORS
The article considers the legal basis for the development of risk management standardization
for companies in the real sector of the economy. A comparative analysis of international risk
management standards under the main criteria is presented. The historical development
of international standardization in the field of risk management at the international level is
revealed. The author focuses on the conceptual framework of each standard and proposes the
main theses appropriate for application in the domestic risk management of companies in the real
sector of the economy. Also, the main concepts of risk management in each standard are analyzed
along with specification of the principles, components of the process, the main stages of risk
management and the ratio of key concepts.
Keywords: standard, document, guidance, risk management, risk management, integrated risk
management
Постановка проблеми. На сьогодні управління ризиками, як галузь стандартизації та засіб
підвищення ефективності роботи підприємства є найбільш актуальним напрямком діяльності.
Ступінь зрілості процесів управління ризиками суттєво чинить вплив на ефективність та
безперервність роботи підприємства. З одного боку, невизначеність у процесі прийняття рішення
породжує ризик, з іншої – шлях до нових ділових можливостей та в результаті може призвести як до
зниження, так і до підвищення прибутку. За таких умов управління ризиками стає балансуванням
між зазначеними полюсами.
В Україні, порівняно з іншими країнами, відсутня комплексна нормативна база з регулювання
управління ризиками для суб’єктів реального сектору економіки. З боку держави розроблені лише
документи, які частково регулюють виробничі ризики окремих галузей (митне, будівельне
законодавство), та ризики фінансової сфери (страхова діяльність, банківська діяльність, діяльність
ринку цінних паперів, аудит). Але найбільше розвинена, порівняно з іншими галузями народного
господарства, нормативно-правова база у сфері управління ризиками саме банківської сфери1.
Мета статті. Метою статті є проведення аналітичного огляду існуючих міжнародних
стандартів з ризик-менеджменту для компаній, що провадять не фінансову діяльність, а саме
підприємств різних галузей народного господарства. Здійснення аналізу та порівняння документів
дасть змогу виділити сильні та слабкі сторони стандартів, їх потенційних користувачів та інші
аспекти,що можуть бути застосовні для українських компаній.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на те, що дослідження науковцями
проблематики ризику тривають вже більше двох століть, практичний ризик-менеджмент в Україні
все ще знаходиться на стадії свого становлення та, як правило, обмежується окремими
вузькоспеціалізованими галузями (фінанси, страхування, митна справа тощо). Значною мірою це
1

Круш, П.В., Тюленєва, Ю.В. (2011). Стандарт з управління ризиками підприємства: стан та перспективи
впровадження. Економічний вісник НТУУ КПІ <http://economy.kpi.ua/ru/node/279> (2018, серпень, 06).
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зумовлено достатньо тривалим існуванням в державі командно-адміністративної системи
управління (1917-1991 рр.), в рамках якої активно пропагувалася ілюзорна соціалістична ідея
можливості детермінованого «машинного» планування економіки, формувався стереотип щодо
поступового відмирання економічного ризику в міру зміцнення планового господарства. Разом
з тим, вже третє десятиліття в Україні відбуваються активні ринкові трансформації, а ефективний
механізм управління ризиками на більшості вітчизняних підприємств реального сектору економіки
так і не було сформовано1.
Більшість наукових публікацій з даної тематики як зарубіжними так і вітчизняними авторами
концентрується, або на галузевих стандартах, або на вузькоспеціалізованих документах. Найчастіше
науковцями досліджуються стандарти з ризик-менеджменту у фінансовій сфері, а саме докладно
вивчаються ризики у банківській сфері. Нажаль в Україні дослідження стандартизації ризикменеджменту у реальному секторі економіки є малорозвиненим, а відповідно виникає потреба
у більш детальному дослідженні даного питання.
Виклад основного матеріалу. Для України використання технологій ризик-менеджменту та
розвиток культури управління ризиками є важливим завданням управління економікою країни та
вагомим аспектом забезпечення її динамічного розвитку. В Україні ризик-менеджмент проходить
період свого становлення: поступово з’являються професійні об’єднання, що ставлять собі за мету
вирішення окремих задач у сфері управління ризиками; великі промислові компанії ініціюють
створення корпоративних систем управління ризиками; на український ринок заходять світові
консалтингові компанії, що займаються ризик-менеджментом та пропонують найкращу зарубіжну
практику з цієї проблематики. Найактивніше управління ризиками проводиться у банківській сфері,
що підтверджується Постановою правління НБУ2. Згідно Постанови Правління Національного
Банку України № 361 від 02.08.2004 року схвалено «Методичні рекомендації щодо організації та
функціонування систем ризик-менеджменту в банках України». В документі достатньо детально
розглядається термінологія ризик-менеджменту, конкретні методи оцінки ризиків. Стандарт
наголошує на необхідності поширення корпоративної культури з управління ризиками, однак не
визначено заходи для цього. У документі виділяються наступні групи ризиків: ризик форсмажорних обставин; ризик країни; зовнішньополітичний, правовий та макроекономічний ризик.
Також визначені внутрішні документи, задіяні підрозділи, відповідна організаційна структура.
У сфері фінансових послуг вимоги до організації і функціонування системи управління
ризиками розробила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг у вигляді розпорядження від 04.02.2014 №2953. Згідно документу, управління
ризиками – це процес, спрямований на виявлення, визначення, оцінку та врегулювання ризиків, а
також контроль за дотриманням допустимих меж ризиків. Виділяються наступні групи ризиків:
андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, операційний ризик, ризик
учасника фінансової групи. Слід зауважити, що даний документ спрямований на діяльність
фінансових установ, а не на суб’єктів господарської діяльності.
Ще одним вітчизняним нормативним документом з управління ризиками є «Методичні
рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх
закладах та у підвідомчих бюджетних установах», згідно наказу Міністерства фінансів від
14.09.2012 №995. В документі зазначається, що управління ризиками – це складова управління
установою, виконання завдань і функцій здійснюється керівниками всіх рівнів, працівниками
установи. Згідно документу4 «ризики можуть бути нормативно-правові (відсутність, суперечність
1

Там само.
Постанова про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризикменеджменту в банках України 2004 (Правління Національного Банку України). Офіційний сайт Верховної
Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04> (2018, серпень, 06).
3
Розпорядження про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у
страховика 2014 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері риків фінансових послуг)
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0344-14> (2018, липень, 07).
4
Наказ про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками
бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах 2012 (Міністерство фінансів
України). Офіційний сайт Державної аудиторської служби України <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/
article/106386> (2018, серпень, 06).
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або нечітка регламентація у законодавстві виконання функцій та завдань); операційно-технологічні
(порушення визначеного порядку виконання функцій та завдань); програмно-технічні (відсутність
необхідних технічних засобів, прикладного програмного забезпечення або змін до нього); кадрові
(неналежна професійна підготовка працівників установи та неналежне виконання ними посадових
інструкцій); фінансово-господарські (неналежне ресурсне, матеріальне забезпечення) тощо».
Держава у процесі управління ризиками та невизначеністю відіграє три різні та принципово
вагомі ролі:
1. регулятивна роль, що полягає у створенні правового підґрунтя для регулювання ситуацій,
в яких діяльність компаній чи окремих осіб може створити ризик для оточення;
2. наглядова роль щодо захисту фізичних та юридичних осіб, бізнесу та навколишнього
середовища від впливу зовнішніх ризиків – наприклад, стихійних лих, ризиків для здоров’я та
безпеки людей, зовнішніх ризиків для безпеки держави та її економічної стабільності;
3. управлінська роль у власних справах, включаючи організацію державних служб та
виконання регулюючих та наглядових функцій.
Складна економіко-політична ситуація у державі, високий ступінь ризиковості економікогосподарських процесів, нестабільність законодавчої бази та інші фактори є суттєвими перепонами
на шляху до сталого економічного розвитку. В таких умовах особливої важливості набуває
проблематика формування єдиного розуміння цілей управління ризиками, використовуваної
термінології, процесу управління ризиками, його організаційної структури. Як пропонує світова
практика, вірним рішенням даної проблеми є стандартизація у сфері управління ризиками.
Для промислових підприємств в Україні на сьогодні на державному рівні нажаль відсутній
єдиний нормативний документ, що регулював би питання управління ризиками у не фінансовій
сфері попри наявність інших регулятивних документів з даного питання.
Як свідчить зарубіжна практика, професійний підхід до управління ризиками підвищує
ймовірність досягнення кращих результатів діяльності підприємства, за одночасного зниження
небезпеки реалізації негативних факторів, що можуть вплинути на фінансовий стан суб’єкта
господарювання. При цьому багато вітчизняного топ-менеджменту вважають управління ризиками
методом антикризового управління, а не складовою частиною процесу управління підприємством,
що є суттєвою помилкою.
Згідно визначення Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization
for Standardization), стандарт – це нормативний документ, що розроблений на основі консенсусу,
прийнятий на відповідному рівні органом та встановлює для загального та багатократного
використання правила, загальні принципи та характеристики, що стосуються різних видів діяльності
або їх результатів, і який спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості
у певній сфері. Стандарти повинні базуватися на загальних результатах науки, техніки і практичного
досвіду, та спрямовані на досягнення оптимальної користі для суспільства1.
Основним вектором розвитку систем стандартизації в управлінні ризиками закономірно
повинна бути уніфікація процесів, інструментів, термінології2. На сьогодні ризик-менеджмент є
міждисциплінарною освітою, що поєднує у собі досягнення у сфері математики (наприклад, теорії
ймовірності), статистики, економічної теорії, теорії управління, що є центральною частиною
стратегічного управління організацією3.
Сучасне розуміння ризик-менеджменту базується на концепції «прийнятного ризику», згідно
з якою основною метою процесу управління ризиком є надання максимальної стійкості усім видам
діяльності компанії шляхом утримання сукупного ризику (очікуваного рівня втрат) в заданих
стратегією розвитку компанії межах4.
1

Risk management (2018). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standards.html>
(2018, серпень, 06).
2
Ошурков, В.А., Макашова В.Н. (2015). Обзор стандартов в области управления рисками. Современные
тенденции развития науки и технологий, 1-5, 79-81
3
Гранатуров, В.М. (2010). Экономический риск: сущность, методы измерения, путь снижения. Учебное
пособие. Москва: Дело и Сервис.
4
Хмыров, В.В. (2013). Управление рисками. Современные международные стандарты. Социальнополитические науки, 2, 82-85.
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Стандартизація у ризик-менеджменті передбачає уніфікацію наступних параметрів:
використання термінології у сфері управління ризиками; складові процесу управління ризиками;
підходи до побудови організаційної структури ризик-менеджменту. Однак незважаючи на
уніфікацію термінології та самого процесу управління ризиками цілі та методи в різних стандартах
відрізняються.
За останню чверть століття у сфері ризик-менеджменту відбувся значний стрибок в розвитку:
управління ризиком з прерогативи виключно фінансових установ перейшов до активного
застосування у інших секторах економіки. Сучасна парадигма управління ризиками передбачає
перехід від фрагментарного підходу вузької направленості на визначені операції та види діяльності
компанії до комплексного управління ризиками компаній, холдингами та цілими галузями
економіки (рис. 1).

Інтуїтивне
управління
ризиками

Фрагментарне
управління ризиками
Silo approach

Комплексна система
управління ризиками
Enterprise Risk Management
Holistic Approach

Рис. 1. Розвиток управління ризиками в компанії1
Активний розвиток стандартизації розпочався з 90-х років минулого століття. Майже
одночасно почали працювати різні організації щодо створення галузевих, державних та
міжнародних стандартів. Були розроблені державні стандарти в Австралії, Новій Зеландії, Канаді,
Великобританії та ін. Однак поряд з цим регуляторні організації почали виступати з вимогою
перегляду стандартів та їх удосконалення у зв’язку зі специфікою діяльності.
Для створення ефективних інструментів регулювання ризиків на вітчизняних підприємствах,
необхідно проаналізувати структуру основних стандартів, що використовуються у зарубіжній
практиці.
Незважаючи на уніфікацію, проведену всередині кожного стандарту все ж методи та цілі в них
мають свої відмінності. Співставлення різних стандартів може призвести до плутанини, так як
визначення термінів також відрізняється. Саме тому є необхідність провести аналіз кожного
зі стандартів окремо.
Особливо важливим є розуміння того, що стандарти управління ризиками включають в себе
як «позитивні», так і «негативні» аспекти ризику для підприємства.
Розглянемо та проаналізуємо основні міжнародні стандарти, що отримали найбільшу
популярність у світі (табл. 1).
Міжнародні стандарти управління ризиками:
1. Стандарт з управління ризиками Федерації європейських асоціацій ризик-менеджерів
(FERMA) є спільною розробкою Інституту ризик-менеджменту, Великобританія (The Institute
of Risk Management, IRM), Асоціації ризик-менеджменту та страхування (The Association
of Insurance and Risk Management, AIRMIC) та Національного форуму з ризик-менеджменту
у громадському секторі (The National Forum for Risk Management in the Public Sector, ALARM)
(2002).2
FERMA (Federation of European Risk Management Association) було організовано у 1974 році,
на сьогодні нараховує 22 національні асоціації з 20 країн Європи та 4200 індивідуальних ризикменеджерів. До FERMA входять асоціації з наступних країн: Великобританія, Німеччина, Франція,
Італія, Іспанія, Словенія, Люксембург, Мальта. Російська Федерація увійшла до складу федерації
1

Баранов, А. (2015). Международные стандарты управления рисками: не Базелем единым. Рынок ценных
бумаг, 5, 23-33.
2
About FERMA (2018). Federation of European Risk Management Associations. <https://www.ferma.eu/about/
about-ferma> (2018, серпень, 06).
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Framework, Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission (COSO), USA, 2004

ISO/IEC Guide 73

2

Risk management – Guidance
for the implementation of ISO 31000

Risk management – Guidelines
Risk management – Risk assessment
techniques

Risk Management – Vocabulary –
Guidelines for use in standards

Risk management standard, 2002
The Institute of Risk Management
(IRM), The Association of Insurance
and Risk Managers (AIRMIC) and
ALARM The National Forum for Risk
Management in the Public Sector, UK,
Adopted by Federation of European Risk
Management Associations

IRM, AIRMIC і
ALARM (FERMA
RMS)

1

Назва стандарту (англ.)

Номер стандарту

№

Управлння ризиками – Керівництво
з впровадження ISO 31000

Управління ризиками. Керівні принципи
Управління ризиками – методи оцінки
ризиків

Управління ризиками підприємства
– інтеграція зі стратегією та
продуктивністю
Ризик-менеджмент – принципи і
рекомендації по застосуванню

Інтегрована модель управління ризиками
підприємства, Комітет спонсорських
організацій Комісії Тредвея, США, 2004

Стандарт управління ризиками
(модель RMS) (2002)
Інститут управління ризиками, Асоціація
страхування та управління ризиками
та Національний форум управління
ризиками в громадському секторі
(Великобританія), затверджений
Федерацією європейських асоціацій
управління ризиками
Управління ризиками – словник
– настанови по використанню у
стандартах

Назва стандарту (укр.)

Міжнародні стандарти управління ризиками

2013

2018
2009

2009

2016

2004
2016

2002
2009

2002

Рік

Міжнародна електротехнічна
комісія (International Electrotechnical
Commission (IEC)) та Міжнародна
Організація зі Стандартизації
(International Organization
for Standardization (ISO)).
Міжнародна Організація зі Стандартизації (International Organization for
Standardization (ISO))

Міжнародна організація зі
стандартизації (International
Organization for Standardization)

Міжнародна електротехнічна комісія
(International Electrotechnical Commission
(IEC)) та Міжнародна Організація
зі Стандартизації (International
Organization for Standardization (ISO)).
Комітет організацій-спонсорів Комісії
Тредвея (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway)

Федерація європейських асоціацій
ризик-менеджменту (The Federation
of European Risk Management)

Організація-розробник

Таблиця 1
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у 2004 році. FERMA має на меті розвиток ризик-менеджменту, представлення інтересів
національних асоціацій на рівні Євросоюзу та за його межами; бере участь у створенні та
актуалізації стандартів та директив ISO 31000, Bazel II, Solvency II та ін.
Основною метою стандарту є зниження позапланових втрат FERMA покликаний вирішувати
певний ряд задач:
– створення узгоджених визначень ризику, ризик-менеджменту;
– пояснення внутрішніх та зовнішніх факторів ризику, процесів ризик-менеджменту;
– створення процедур оцінки ризиків, методів та технологій аналізу ризиків;
– розмежування обов’язків ризик-менеджера.
Процес ризик-менеджменту згідно стандарту відображено на рис. 2.

Стратегічні цілі організації

Оцінка ризиків

Якісна / Кількісна оцінка ризиків

Звіт з ризиків
Загрози та можливості

АУДИТ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Аналіз ризиків
Ідентифікація
Опис
Вимірювання

Прийняття рішення
Заходи з управління ризиками
Повторний звіт з ризиків
Моніторинг
Рис. 2. Процес ризик-менеджменту згідно стандарту FERMA1
Згідно документу способом управління ризиками обрано координацію взаємодії різних
структурних підрозділів організації; управління ризиками є безперервним процесом. Стандарт має
опис процесу роботи системи ризик-менеджменту в конкретній компанії.
1

About FERMA (2018). Federation of European Risk Management Associations. <https://www.ferma.eu/about/
about-ferma> (2018, серпень, 06).
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Стандарт FERMA пропонується використовувати корпораціям, в більшій мірі задіяним
у виробничій сфері або в реальному секторі економіки1. Особливостями даного стандарту
у порівнянні зі стандартами COSO та ISО 31000 є:
– документ скерований на професійних ризик-менеджерів (у COSO ERM основними
користувачами є внутрішні аудитори, на відміну від попередньої версії стандарту, що була
орієнтована на підвищення достовірності звітності);
– виконання стандарту не є обов’язковим, на відміну від COSO, згідно якого документ є
обов’язковим для компаній, акції котрих обертаються на Нью-Йоркській фондовій біржі;
– стандарт FERMA має чітку визначену послідовність дій щодо побудови системи
управління ризиками та більш конкретні рекомендації, що дозволяє використовувати документ
працівникам не фахівцям з ризик-менеджменту (COSO ERM є досить складним для розуміння і
потребує фахівця);
– поняття невизначеності у документів відсутнє, на відміну від COSO та ISО 31000,
де подаються його визначення;
– поняття ризик-апетиту відсутнє (у ISО 31000 подається визначення);
– не має зв’язку з іншими стандартами та нормативними документами (у ISО 31000
використовуються посилання на інші стандарти ISО).
2. Настанови (ISO/IEC Guide 73 «Risk Management Vocabulary Guidelines for use
in standards»)2.
У Великій Британії у 2002 році опубліковано Стандарт з управління ризиками, що описує
загальну концепцію управління ризиками, застосовну до будь-якої компанії, було укладено
спільними зусиллями провідних організацій з ризик-менеджменту: Інститут ризик-менеджменту
(The Institute of Risk Management – IRM); Асоціація ризик-менеджменту і страхування
(The Association of Insurance and Risk Managers – AIRMIC); Національний форум ризикменеджменту в суспільному секторі (The National Forum for Risk Management in the Public Sector).
Наявність декількох діючих стандартів ризик-менеджменту виявила потребу в уніфікації
термінів, що використовуються у таких документах. Відповіддю на цю потребу став стандарт ISO /
IEC Настанова 73:2002 «Ризик-менеджмент – Словник – Керівництво для використання
у стандартах» (Guide 73:2002 «Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards»)3, що
був розроблений у 2002 році Міжнародною організацією зі стандартизації спільно з Міжнародною
електротехнічною комісією. Важливим є те, що у стандарті розрізняється змістовне наповнення
понять «ризик-менеджмент» (risk management) та управління ризиком (managing risk). Розробники
документу розуміють під ризик-менеджментом принципи, умови та процеси (тобто архітектуру)
ефективного управління ризиком, при цьому розглядаючи управління ризиком як застосування цієї
архітектури до конкретного ризику
В Україні В. Мохор, О. Богданов, О. Крук, В. Цуркан здійснили спробу інтерпретації термінів
і тлумачень настанови ISO/IEC Guide 73:20094 у відповідності до мовних традицій науковотехнічної української мови і згідно з вимогами ДСТУ 3966-2000 «Термінологія. Засади і правила
розробляння стандартів на терміни та визначення понять»5. У відповідності із цією настановою
ідентифікація ризиків розглядається як процес виявлення, дослідження та описування
(дескриптування) ризиків. Ідентифікація ризиків передбачає виявляння джерел ризиків,
досліджування подій, їх причин і можливих наслідків.

1

Дикань, В.Л., Посохов, І.М. (2014). Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками. Бізнес
Інформ, 1, 314-319.
2
ISO Guide 73:2002. Risk management – Vocabulary-Guidelines for use in standards (2002). International
Organization for Standardization <https://www.iso.org/standard/34998.html> (2018, серпень, 06).
3
Там само.
4
ISO Guide 73:2009. Risk management – Vocabulary-Guidelines for use in standards (2009). International
Organization for Standardization <https://www.iso.org/obp/ui/#iso: std:iso:guide:73: ed-1:v1:en.>
(2018, серпень, 06).
5
Мохор, В., Богданов, О., Крук, О., Цуркан, В. (2012). Спроба локалізації ISO GUIDE 73:2009 «RISK
MANAGEMENT –VOCABULARY». Безпека інформації, 2, 18.
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Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɧɹɬɬɹɪɢɡɢɤɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ

ɉɨɧɹɬɬɹ
ɳɨɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ
ɞɨɪɢɡɢɤɭ
ɪɢɡɢɤ ULVN 
ɜɩɥɢɜ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ
ɧɚɰɿɥɶ

ɉɨɧɹɬɬɹɳɨɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ
ɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢ

ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ULVNPDQDJHPHQW 
ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿɞɿʀ
ɩɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ
ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɪɢɡɢɤɭ
ɫɢɫɬɟɦɚɪɢɡɢɤɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɪɢɡɢɤɚɦɢ
ɩɥɚɧɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢ

ɉɨɧɹɬɬɹɳɨɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ
ɞɨɩɪɨɰɟɫɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɪɢɡɢɤɚɦɢ
ɩɪɨɰɟɫ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ULVNPDQDJHPHQWSURFHVV 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɤ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɿɩɪɚɤɬɢɤɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɨɛɦɿɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɸ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɿ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɚɧɚɥɿɡɭɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ
ɜɩɥɢɜɭɧɚɪɢɡɢɤɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɿ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɪɢɡɢɤɭ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɹɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
 ɤɪɢɬɟɪɿʀɪɢɡɢɤɭ

Ɉɛɦɿɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɬɚ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚɫɬɨɪɨɧɚ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɢɡɢɤɭ

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɪɢɡɢɤɭ
ɨɩɢɫɪɢɡɢɤɭ
ɞɠɟɪɟɥɨɪɢɡɢɤɭ
ɩɨɞɿɹ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ
ɜɥɚɫɧɢɤɪɢɡɢɤɭ


Ɉɰɿɧɤɚɪɢɡɢɤɭ ULVNDVVHVVPHQW 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɪɢɡɢɤɭ
ɚɧɚɥɿɡɭɪɢɡɢɤɭɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɭ

Ⱥɧɚɥɿɡɪɢɡɢɤɭ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɨɪɢɡɢɤɭ
ɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɡɥɢɜɿɫɬɶ
ɦɚɬɪɢɰɹɪɢɡɢɤɿɜ
ɪɿɜɟɧɶɪɢɡɢɤɿɜ

Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɭ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɪɢɡɢɤɭ
ɪɢɡɢɤɚɩɟɬɢɬ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ
ɞɨɪɢɡɢɤɭ
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɢɡɢɤɭ
ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɢɡɢɤɭ

Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɬɚ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ
ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶɩɪɨɪɢɡɢɤ
ɪɟɝɿɫɬɪɪɢɡɢɤɿɜ
ɩɪɨɮɿɥɶɪɢɡɢɤɭ
ɚɭɞɢɬɪɢɡɢɤ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ

ȼɩɥɢɜɧɚɪɢɡɢɤ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɪɢɡɢɤɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɭ
ɭɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞɪɢɡɢɤɭ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹɪɢɡɢɤɭ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɭ
ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ
ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣɪɢɡɢɤ
 ɝɧɭɱɤɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ



Рис. 3. Співвіднесення основних понять ризик-менеджменту1
Кулик, Г.Ю. (2012). Стандартизація ризик-менеджменту: державно-управлінський аспект. Теорія та практика
державного управління, 2 (37), 103-111.
1
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Досить показово зображує у своїй праці1 Кулик Г.Ю. співвідношення основних термінів
ризик-менеджменту згідно ISO/IEC Guide 73:2009. Стандарт спрямований на заохочення взаємного
та послідовного розуміння, узгодженого підходу до опису діяльності, пов’язаної з управлінням
ризиком, та використання термінології управління ризиками в процесах та структурах, що
стосуються ризик-менеджменту.
3. Стандарт «Управління ризиками організацій. Інтегрована модель», розроблений
Комітетом спонсорських організацій комісії Тредвея, США (Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission, COSO)2.
Стандарт «COSO ІІ» Комітету спонсорських організацій Комісії Тредвея (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, «COSO») є результатом проекту
реалізованого у 2001 році разом із компанією «Price Water House Cooper» з розробки принципів
ризик-менеджменту (Enterprise Risk Management Integrated Framework).

Звіт
Treadway
Comission
1987

1992
Інтегрована
структура
внутрішнього
контролю

Внутрішній
контроль
питань
деривативів
1996

Підходи
до ризикменеджменту
підприємства
2004

1999
Дослідження
шахрайства І –
Звітність щодо
фінансового
шахрайства
1987-1997

Керівництво
з моніторингу систем
внутрішнього
контролю
2009

2006
Керівництво
для невеликих
підприємств щодо
внутрішнього
контролю
за фінансовою
звітністю

Останній ERM,
аналітичні статті
з актуальних питань
2010-2013

2010
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Рис. 4. Історія розвитку стандарту COSO
* Складено на основі2
У стандарті враховується максимальний набір ризиків. Способом управління ризиками є
моніторинг та контроль процесів управління ризиками. Процес управління ризиками згідно
стандарту є безперервним, а також охоплює основні концепції управління ризиками підприємств та
організацій, що дає основу для управління ризиками в різних підприємствах, галузях та секторах
економіки.
Основними етапи управління ризиками згідно стандарту є: 1. визначення об’єкта управління;
2. ідентифікація ризиків; 3. аналіз ризиків; 4. кількісна оцінка; 5. оцінювання; 6. визначення загроз і
можливостей; 7. прийняття рішень, обробка ризику і оцінка кореляції видів ризику і ступеню впливу
на портфель; 8. моніторинг.
Метою стандарту є баланс дохідності та ризику. Основними завданнями документу є:
– визначення рівня ризику у відповідності зі стратегією розвитку;
– удосконалення процесів прийняття рішень з реагування на ризики, що виникають;
1

Кулик, Г.Ю. (2012). Стандартизація ризик-менеджменту: державно-управлінський аспект. Теорія
та практика державного управління, 2 (37), 103-111.
2
Guidance (2018). The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
<https://www.coso.org/Pages/guidance.aspx> (2018, серпень, 06).
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– скорочення кількості непередбачуваних подій та збитків у господарській діяльності;
– визначення та управління усієї сукупності ризиків;
– використання сприятливих можливостей;
– раціональне використання капіталу.
У світовій практиці стандарт, що отримав назву «Куб COSO» 2004, встановлює тривимірний
зв’язок між чотирма бізнес-задачами (стратегічні цілі, операційні цілі, цілі з підготовки звітності,
цілі з дотримання законодавства), вісьмома компонентами управління ризиками (внутрішнє
середовище, постановка цілей, визначення подій, оцінка ризиків, реагування на ризик, засобу
контролю, інформація та комунікація, моніторинг) та чотирма управлінськими рівнями.
Нова версія стандарту COSO ERM 2016 відмовляється від «Кубу COSO», зміщуючи акцент
з процесів та функцій ризик-менеджменту на його інтегрованість в стратегічне управління (рис. 5).
Принципи управління ризиками компанії
Управління ризиками
та культура

Місія, бачення
та основні
цінності

Ризик у виконанні

Ризик, стратегія
та цільове призначення

Стратегія та бізнес-ціль

Інформація про ризик,
комунікації та звітність

Покращена
продуктивність

Моніторинг ефективності
управління ризиками

Рис. 5. Управління ризиками компанії, COSO ERM 20161
Стандарти COSO в більшій мірі призначені для програми в корпоративних структурах, що
активно беруть участь у біржовій торгівлі2. Даному документу приділяють особливу увагу
консультанти в галузі ризик-менеджменту, що працюють на українському ринку, оскільки в ньому
подані детальні рекомендації щодо створення корпоративної системи управління ризиками.
Згідно стандарту COSO управління ризиками організацій не є функцією чи відділом.
Це культура, компетенції та практики, які компанія інтегрує з процесом розробки стратегії та її
реалізації з метою управління ризиками під час створення, збереження та реалізації вартості.
1

Enterprise Risk Managament – Integrating with Strategy and Perfomance (2018). The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO). <https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERMIntegrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf> (2018, серпень, 06).
2
Дикань, В.Л., Посохов, І.М. (2014) Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками. Бізнес
Інформ, 1, 314-319.
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Управління ризиками не обмежується реєстром ризиків та пов’язане не лише з внутрішнім контролем,
а й з стратегією, корпоративним управлінням, комунікацією із зацікавленими сторонами та
управлінням ефективністю діяльності. Управління ризиками не є чек-листом, воно включає у себе
принципи, у відповідності із якими можуть бути вибудовані бізнес-процеси та є системою
моніторингу, навчання та підвищення ефективності діяльності. Як і в стандарті ISO 31000
в досліджуваному документі також піднімається питання інтеграції, але акцент робиться на інтеграції
управління ризиками з процесами стратегічного планування та управління ефективністю
підприємства. У останній версії документу з’явилися нові аспекти, а саме: нова структура
концептуальних основ (компоненти та принципи); більшого значення набуває корпоративне
управління та культура; врахування зростання ролі технологій у процесах управління ризиками.
Слід закцентувати увагу на тому, що топ-менеджмент компанії повинен використовувати
ризик-орієнтований підхід до внутрішньої оцінки та контролю всього процесу корпоративного
управління. Такий підхід повинен торкатися усіх аспектів внутрішнього контролю.
У підсумку згідно останньої версії стандарту COSO ERM 2017 (рис. 6) можна зробити ряд
висновків:
– нова версія документу є удосконаленим варіантом, і встановлює нові перспективи розвитку
в галузі управління ризиками;
– нові положення стандарту стосуються базових аспектів корпоративного управління, однак є
досить актуальними для вітчизняної практики;
– найбільше уваги приділяється розвитку ризик-орієнтованої культури, практичного
застосування ризик-апетиту, а також впровадженню ризик-менеджменту у процеси стратегічного
управління;
– як і в попередній версії стандарт не достатньо розглядає підходи до кількісної оцінки
ризиків та інші інструменти візуалізації ризиків;
– у недостатній мірі розкрито взаємозв’язок управління ризиками та процес створення
вартості.
Відмінною особливістю стандарту COSO є обов’язковість до виконання підприємствами, акції
яких обертаються на Нью-Йоркській фондовій біржі, в той час як FERMA та ISO 31000 має
рекомендаційний характер. COSO ERM є концептуальною основою ризик-менеджменту, допомагає
підприємствам встановлювати взаємозв’язки між стратегічними цілями, організаційною структурою
та вісьмома основними складовими процесу управління ризиками. Стандарт COSO достатньо
об’ємний та складний для використання, саме тому деякі сучасні підприємства при впровадженні
ризик-менеджменту використовують за основу стандарт FERMA із доповненням основних
елементів COSO ERM. Даний документ більш застосовний для великих компаній.
4. Стандарт ISO 31000 «Риск-менеджмент – принципи та настанови по використанню»
(Risk Management – Principles and guidelines on implementation)1, 2.
Даний стандарт дає найбільш загальне уявлення про сутність ризик-менеджменту незалежно
від цілей його використання, виду діяльності та організаційної форми господарювання. Все
почалося тоді, коли міжвідомчий технічний комітет ОВ/7 «Стандартів Австралії» / «Стандартів
Нової Зеландії» розробив стандарт AS/NZS 4360 «Управління ризиком», уперше виданий
у листопаді 1995 року, переглянутий у 1999 році і у 2004. Організації зі стандартів Канади (1997 рік)
та Японії (2001 рік) прийняли свої власні версії, а в 2002 році ISO та Міжнародна Електротехнічна
Комісія (ІЕС) опублікували Настанову ISO/IEC 73 «Управління ризиком. Словник. Настанови
з використання в стандартах». Слідом за публікацією Настанови ISO/IEC 73:2002 у 2004 році була
подана пропозиція до Керівного технічного бюро (ТМВ) ISO стосовно необхідності розроблення
стандарту ISO на управління ризиком. Пропозиція обговорювалася на ряді засідань ТМВ, поки
у вересні 2004 року ТМВ запропонував Японському комітету індустріальних стандартів (JISC)
до нової робочої теми (NWIP) заснувати робочу групу (WG) для розробляння стандарту3.
1

Home (2018). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/home.html> (2018, серпень, 06).
ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines (2018). International Organization for Standardization.
<https://www.iso.org/standard/65694.html>(2018, серпень, 06).
3
Донець, О.М., Савельєва, Т.В., Урецька, Ю.І (2011). Використання міжнародних стандартів в управлінні
ризиками. Управління розвитком складних систем, 6, 36-42.
2
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Рис. 6. Нові підходи до принципів та структури ризик-менеджменту у компанії згідно COSO ERM 20171
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Під час розробки стандарту ISO 31000 робочою групою розглядалось питання
взаємозалежності між управлінням ризиками та безпекою. Так, було прийнято рішення, що
недоцільно усувати аспекти безпеки з контексту використання стандарту, але при цьому слід
уважно віднестися до формулювання положень документа враховуючи серйозність питань безпеки.
Розробники зробили наголос на те, що «у документі високого рівня, повинні розглядатися усі
види ризиків, враховуючи безпеку і навколишнє середовище, а розділи «Вступ» і «Сфера
застосування» будуть мати чітко стандартний характер загального документа високого рівня, що
поважає різноманітність потреб його користувачів»1.
В Україні даний документ розглядається в якості базового для управління ризиками та
побудови ефективної системи ризик-менеджменту в компанії. Слід звернути увагу, що при
використанні даного стандарту беруться до уваги обидва поняття «управління ризиком» та
«менеджмент ризику». Причому «менеджмент ризику» передбачає архітектуру (принципи,
структуру та процес) для ефективного управління ризиком, а останнє поняття стосується
безпосередньо даної архітектури до конкретних ризиків.
На початку 2018 року ISO представила суспільству новий стандарт Risk management –
Principles and guidelines, ISO 31000:2018 – «Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки»2,
так на рис. 7 можна побачити основну концепцію управління ризиками згідно даного документу.
Слід зазначити, що термін «система управління ризиками», що досить розповсюджений
на території України жодного разу не згадується у стандартах версії як 2009 року так і 2018 року,
також відсутній у стандарті термін «реєстр ризиків». У документі навіть зазначено, що управління
ризиками не є окремою системою, а становить частину загальної системи управління організацією.
З точки зору структури нова версія документу 2018 року не змінюється, так само залишається
у документі структура ризик-менеджменту, принципи та процес. У стандарт закладено максимально
широкий спектр його застосування, тобто його можна застосовувати до будь-якого типу ризиків, для
будь-якого типу організації, може використовуватись на рівні окремого процесу, проекту, портфелю
проектів, організації, галузі, держави.
Стандарт ISO 31000:2018 містить рекомендації щодо управління ризиками, з якими
стикаються організації. Застосування цих рекомендацій може бути підлаштоване до будь-якої
організації та її контексту; забезпечує загальний підхід до управління будь-яким типом ризику та
не є специфічним для галузі; може використовуватися протягом усього життя організації та може
застосовуватися до будь-якої діяльності, включаючи прийняття рішень на всіх рівнях.
У додатку А до стандарту3 наведено «ознаки просунутого ризик-менеджменту» в компанії.
По-перше, це безперервне удосконалення ризик-менеджменту (через облік ризиків, щорічної
звітності); по-друге, це повна відповідальність за ризики (відповідальність прописується
у посадових обов’язках); по-третє, ризик-менеджмент застосовується при прийнятті будь-яких
рішень; по-четверте, необхідна безперервна комунікація з питань управління ризиками. Такий
рівень управління ризиками передбачає двосторонній процес – регулярні зовнішні та внутрішні
звіти про ризики. По-п’яте, це повне впровадження ризик-менеджменту до структури управління
компанією.
Основні зміни з часу попереднього випуску (ISO 31000:2009):
1. Аналіз принципів управління ризиками, які є ключовими критеріями його успіху.
2. Фокус на лідерство вищого керівництва, яке повинно забезпечити, щоб управління
ризиками було інтегровано в усі організаційні заходи, починаючи з управління організацією.
3. Більше уваги приділяється ітеративному характеру управління ризиками, спираючись
на новий досвід, знання і аналіз для перегляду елементів процесу, дій і контролю на кожному етапі
процесу.
4. Впорядкування змісту з наданням більшої уваги підтримці моделі відкритих систем, яка
регулярно обмінюється зворотними зв’язками з її зовнішнім середовищем, щоб відповідати
багатьом потребам та взаємозв’язкам.
1

Найт, К.В. (2009). Стандарт ISO 31000 на управління ризиком. Стандартизація, сертифікація, якість, 3, 6-8.
ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines (2018). International Organization for Standardization.
<https://www.iso.org/standard/65694.html>(2018, серпень, 06).
3
Там само.
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Управління ризиками згідно ISO 31000:2018 становить частину корпоративного управління та
лідерства, й одночасно є основою управління організацією на усіх рівнях. В останній редакції
стандарту зазначено, що ризик часто має вираз у термінах джерела ризику, потенційних подій, їх
наслідків та їх ймовірності. Також вперше зазначено, що є ефективним, а що ні у процесі ризикменеджменту. Основною тезою стандарту останньої версії є вираз, що застосовується у стандарті
«ефективність ризик-менеджменту буде залежати від його інтеграції в систему управління та усі
види діяльності прийняття рішень». Поняття інтеграції зустрічається більше 15 раз, з чого можна
зробити висновок про важливість акцентування саме на ньому.
Крах від репутації чи бренду, кіберзлочинність, політичний ризик та тероризм – це ризики,
з якими приватні та громадські організації всіх типів та розмірів у всьому світі зустрічаються все
частіше. Остання версія ISO 31000 покликана допомогти уникнути стану невизначеності. Основний
фокус зорієнтований на лідерство вищого керівництва, яке повинно забезпечити інтеграцію ризикменеджменту в усі організаційні заходи, починаючи з управління організацією. Значний акцент
зроблений на ітеративному (багатократному, повторювальному) характері управління ризиками,
спираючись на новий досвід, знання та аналіз для перегляду елементів процесу, дій та контролю на
кожному етапі процесу. Упорядкування змісту із зосередженням на підтримці моделі відкритих
систем, яка регулярно обмінюється зворотним зв’язком із зовнішнім середовищем, щоб відповідати
багатьом потребам та контекстам.
5. Стандарт ISO/ IEC 31010 «Ризик-менеджмент – настанови з оцінки ризиків»
(ISO/IEC 31010 Risk Management – Risk assessment guidelines)1.
Стандарт є розробкою 56 Технічного комітету «Надійність» Міжнародної електротехнічної
комісії – МЕК (International Electrotechnical Commission – IEC) спільно з 262 TC ISO. Україна в МЕК
представлена Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої
політики. Документ є доповненням ISO 31000 та сфокусований на поняттях, процесах та обранні
методу оцінки ризику, а також забезпечує базу для прийняття рішення щодо застосування більш
доцільного підходу для оцінки конкретного ризику.
Документ не може використовуватись з метою сертифікації, однак є керівництвом для
внутрішнього та зовнішнього аудиту. Компанії, що використовують даний стандарт мають
можливість порівняти власні методи управління ризиками з визнаним міжнародним еталоном,
за наявності обґрунтованих принципів ефективного менеджменту та корпоративного управління.
Даний стандарт є доповненням ISO 31000 та має рекомендації щодо обрання та використання
методу оцінки ризику.
Стандарт подає огляд основних методів оцінки ризиків, детальний опис галузі використання
кожного з методів, його переваги і недоліки. Він покликаний знайти відповідні на складні питання
в процесі управління ризиками, а саме як оцінити ризик на визначеній стадії роботи. Документ
сфокусований на поняттях, процесах та обранні методу оцінки ризиків, а також забезпечує базу для
прийняття рішень щодо застосування найбільш доцільного підходу для оцінки визначених ризиків.
Розкриваються різні методи оцінки ризику (налічується 31 метод), серед яких розглядаються
«мозковий штурм», метод Делфі, «попередній аналіз небезпеки», методи HAZOP, HACCP, FMEA,
FTA, «дерево прийняття рішень», техніка SWIFT, метод Монте-Карло та ін.
6. Стандарт ISO/TR 31004:2013 «Управління ризиками. Керівництво із впровадження
ISO 31000» (ISO/TR 31004:2013 Risk management – Guidance for the implementation
of ISO 31000)2.
Стандарт ISO/TR 31004:2013 застосовний в організаціях будь-яких типів та розмірів, може
використовуватись державними, приватними чи комунальними підприємствами, асоціаціями,
об’єднаннями чи фізичними особами. Даний стандарт сприяє ефективному впровадженню ISO
31000, а також забезпечує:
– структурований підхід до переходу від існуючої практики управління ризиками
до стандарту ISO 31000 з гнучкою перспективою адаптації до майбутніх змін;
1

IEC 31010:2009 Risk Management – Risk assessment techniques. (2009). International Organization for
Standardization. <https://www.iso.org/standard/51073.html> (2018, серпень, 06).
2
ISO/TR 31004:2013 Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000 (2013). International
Organization for Standardization. <https://www.iso.org/ru/standard/56610.html> (2018, серпень, 06).
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– роз’яснення базових концепцій ISO 31000 з рекомендаціями та прикладами, адаптованими
до індивідуальних потреб користувачів;
– додаткове керівництво за принципами ISO 31000 та основи управління ризиками.
Цей технічний звіт призначений для опрацювання разом з ISO 31000 та застосовується
до всіх типів і розмірів організації. Основні поняття та визначення, які є основними для
розуміння ISO 31000, пояснюються в Додатку А. Наводиться загальна методологія, яка
допоможе організаціям перебудовувати існуючі механізми управління ризиками відповідно
до стандарту ISO 31000 у плановому та структурованому вигляді. Це також передбачає
динамічне регулювання, оскільки зміни відбуваються у внутрішньому та зовнішньому
середовищі організації. Додатки надають поради, приклади та пояснення щодо впровадження
окремих аспектів ISO 31000, з тим щоб допомогти фахівцям у відповідності з їхнім
індивідуальним досвідом та потребами.
Кожен з поданих у табл. 2 документів зорієнтований на досягнення певної мети. Наприклад,
Basel II встановлює обмеження на мінімальний розмір регуляторного капіталу; ISO 31000 ставить
за мету отримання максимальної дохідності; стандарт COSO відображає прагнення балансу між
дохідністю та ризиком. Максимальний набір ризиків, який розглядає стандарт представлено
у COSO, а мінімальний у Basel. Аналізовані стандарти орієнтуються і на різні інструменти
управління ризиками. Стандарт COSO основним способом управління ризиками пропонує обирати
безперервний моніторинг та контроль ризикованих процесів, тобто методологію управління
ризиками, практична реалізація якої пов’язана з необхідністю проведення додаткової розробки, та
в результаті зі значними витратами. Стандарт Basel таким інструментом обирає управління
лімітами. Стандарт ISO 31000 баланс між ризиком та дохідністю пропонує компенсовувати шляхом
перенесення ризику на третю сторону, шляхом страхування, хеджування. Об’єднуючою
характеристикою усіх стандартів з ризик-менеджменту є необхідність безперервності процесів
моніторингу та контролю над ризиками.
До 2012 року в країнах-членах ЄС страхові компанії використовували стандарт Solvency I,
який було введено Директивами Європейського. В його основу покладено облік страхового
ризику при визначенні вимог до капіталу страхувальника, при цьому не враховуються ринковий,
кредитний, та операційний ризик, а також диверсифікація ризиків. З кінця 2012 року введено
Solvency II – міжнародний стандарт платоспроможності учасників страхових ринків, який
підтримали: Європейський страховий ринок, а саме СЕА (Європейський комітет страхувальників)
та Форум виконавчих ризик-менеджерів (CRO). На відміну від попередніх стандартів Solvency II
покликаний зменшити ризик незадоволення вимог страховими компаніями та пенсійними
фондами.
Також слід зазначити, що усі стандарти мають рамковий характер, отже не подають
визначеного механізму побудови системи ризик-менеджменту на підприємстві. Позитивним
аспектом є те, що етап ідентифікації ризиків є у всіх стандартах, так як його значення для
формування якісної системи управління ризиками на підприємстві є основою даної системи та
в управлінні підприємством в цілому.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вітчизняний досвід управління ризиками
на підприємствах, а особливо із застосуванням міжнародних стандартів майже відсутній, перш
за все через відсутність навіть методологічних підходів до ризик-менеджменту. Топ-менеджмент
підприємств в управлінні ризиками вбачає більшою мірою надлишкові витрати без отримання
явного результату, нажаль поняття ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах є дещо
викривленим. Така ситуація склалася через ряд факторів: відсутність традицій управління ризиками
на підприємствах; низька поінформованість суспільства про ризик-менеджмент; відсутність або
недостатня кваліфікація в даній сфері; відсутність нормативного забезпечення з боку держави. Для
зниження впливу перелічених факторів пропонується впровадження в управлінську діяльність
вітчизняних підприємств міжнародних стандартів ризик-менеджменту. Покращенню ситуації
з впровадження та використання міжнародних стандартів сприяло б створення асоціації чи
співтовариства з питань управління ризиками, а також її членство у Федерації європейських
асоціацій ризик-менеджменту (FERMA).
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Мета

Сфера
застосування

Основні завдання

Види ризиків, що
враховуються

2

3

4

Параметри

1

№

Середній набір

Сприяння розвитку
стандартизації та суміжних
видів діяльності з метою
забезпечення міжнародного
обміну товарами та
послугами, а також
розвиток співробітництва
у інтелектуальній,
науково-технічній та
економічній сфері
Будь-яким державним,
приватним або громадським
підприємством, асоціацією,
групою компаній або
окремою особою

ISO 31000

Середній набір

– побудова узгоджених
дефініцій ризику та
ризик-менеджменту;
– пояснення
внутрішніх та
зовнішніх факторів
ризику, процесів ризикменеджменту;
– створення процедур
оцінки ризиків, методів
та технологій аналізу
ризиків;
– розмежування
обов’язків ризикменеджера

Для впровадження
в будь-яку компанію
системи
управління ризиками

Максимізація
дохідності, зниження
позапланових втраті

FERMA

– визначення рівня ризику
у відповідності зі стратегією
розвитку;
– вдосконалення процесів
прийняття рішень з реагування
на ризики;
– скорочення кількості
непередбачених подій та збитків
в господарській діяльності;
– визначення усієї сукупності
ризиків;
– управління усією сукупністю
ризиків;
– використання сприятливих
можливостей;
раціональне використання
капіталу
Максимальний набір

Найбільше підходить для великих
фінансових організацій

Баланс дохідності та ризику

COSO

Міжнародні стандарти з ризик-менеджменту: порівняльний аналіз

Середній набір

Забезпечення
мінімального
регуляторного
капіталу та
виконання вимог
регулятора

Basel

Середній набір

Забезпечення
мінімально
допустимої
маржи та
виконання вимог
регулятора

Solvency

Таблиця 2
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Зміст процесу
управління
ризиками

Безперервність
процесу
управління
ризиками
Категорія
фінансового
інституту
Готовність
до автоматизації
Виділення
внутрішнього
контролю та
вимоги до нього
Наявність зв’язків
з корпоративним
управлінням
Взаємозв’язок
з регулюванням
у відповідності
до ФАТФ

6

7

12

11

10

9

8

Спосіб управління
ризиками

5

–

–

–

Середня

Будь-яка

Оцінка ризиків не є
автономною діяльністю
та повинна включатися до
процесу управління ризиками
нарівні з іншими його
компонентами
1.встановлення оточення;
2.оцінка ризику
(ідентифікація
ризику; аналіз ризику; оцінка
ризику);
3. вплив на ризик;
4. комунікація та
консультування;
5. моніторинг

–

–

–

Середня

Будь-яка

1. визначення об’єкта
стратегії управління;
2. оцінка ризику
(аналіз, ідентифікація
джерел, опис, кількісна
оцінка, оцінювання);
3. визначення
загроз і можливостей;
4. прийняття рішень;
5. обробка ризику;
6. оцінка залишкового
ризику;
7. моніторинг
безперервний процес

Зниження ризиків
(хеджування,
страхування)

+

+

+

Низька

Будь-яка

1. визначення
об’єкта управління;
2. ідентифікація ризиків;
3. аналіз ризиків;
4. кількісна оцінка;
5. оцінювання;
6. визначення загроз і
можливостей;
7. прийняття рішень, обробка
ризику і оцінка кореляції
видів ризику і ступеню впливу
на портфель;
8. моніторинг
безперервний процес

Моніторинг та контроль процесів
управління ризиками

+

+

+

Висока

Банки

1. лімітування
2. стрестестування

Лімітування,
стрес-тестування

+

+

+

Середня

Страхові компанії

1. сценарне
планування
2. внутрішнє
моделювання
3. стрестестування

Сценарне
планування,
внутрішнє
моделювання,
стрес-тестування
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IMPACT OF THE PRICE PROMOTION POLICY
ON THE BRAND EQUITY OF PIZZA STORES
IN SAUDI ARABIA
This study aims at investigating the impact of price promotion policy (hereinafter – PPP) on the
brand equity (hereinafter – BE) of pizza products in the Kingdom, determining the statistical
differences in the use of this policy among the surveyed pizza companies according to the scope
and size of company, and determining the level of preference of price promotion policy according
to demographic factors of buyers ( marital status, gender, purchase amount). The study population
consists of all Saudi consumers in the city of Riyadh for 2017 amounted to 4.58 million. The
random stratified sample method was used and the sample of 386 was withdraw, 361 for final
analysis. The study found that there is a significant statistical impact of the use of price promotion
policy on the brand equity in the minds of Saudi consumers. It was also found that there are
statistical differences in the use of price promotion policy tend to local and small companies as
well. It was found also that the buyers whom purchase more than 300 SR, the females buyers and
married buyers are the most preferred categories of price promotion policy. Finally, the study
presented a number of important recommendations in the field of applying price promotion policy
in Saudi companies as a whole.
Keywords: Price Promotion, Brand Equity, Pizza Stores, Saudi Arabia.
1. Introduction:
Pricing is one of the most important elements that businesses use to enhance their products’
perception in the market, and that happens because of the price is the most effective marketing weapons in
influencing the customers. So this price is combined with a set of expected benefits when consuming this
product. The price is a marketing activity related with the market philosophy, direction and company goals.
The selecting of price policy is an important factor in achieving these objectives because of its significant
impact on the consumer and on his preferences and behaviors in the market, as well as the competitors’
practices1
The price has more administrative responsibilities that cause many operational and strategic for the
organization. It is the most liquid and influential element on the financial side of the businesses2. One study
showed that 71% of the companies in the surveyed sample believe that the price is ranking the first element
compared to other marketing mix elements3. Although the price is very important in stimulating
the purchase and influencing on buying behaviors of consumers in different markets, but the results of such
studies are still contradicting about the impact of price on the purchasing behaviors of individuals. Many
of these studies consider the strong direct impact and effectiveness of the price on customers’ retention and
competitiveness, but other studies consider the price as a routine activity, and it is value determined later by
the consumer’s perception and the monetary value that the consumer looking to have from the product4.
Studies have also differed in determining the effectiveness of pricing strategies, whether high or low.
Other studies predict that the price may be determined according to the general perception of consumer’s
about the company and its objectives: positioning, sales, profits, and return on investment5. In the year
1

Kotler, P., Keller, L. (2012). Marketing Management. New Jersey, USA: Prentice Hall.
Nsour, I. (2009). The Scientific Fundamentals of Modern Marketing. Amman: Dar Safa for publishing and
distribution, 256.
3
Nsour, I. (2010). The effect of marketing mix of banking service on customer’s loyalty: Applied study on working
people in Amman city, Jordan. Journal of Tishreen University for Research and studies, 32, 4, 2.
4
Kent, А.Е., Kent, T., Omar, O. (2003). Retailing. London: Palgrave Macmillan, 1.
5
Hermann, A., Kent, M., Huber, F., Xia, L. (2007). The Influence of price fairness on customer satisfaction:
an empirical test in the context of automobile purchases. Journal of Product and Brand Management, 16, 1, 49.
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2016, Ukaj noticed that the company’s activities create a strong image about the company itself and its
products1. This is in addition to the positive impact it has on the company’s reputation and investment
returns2. Improving relationships with customers by strengthening and enhancing advertising, reputation
management, and improving after sales services, and all of such techniques affect the product and company
image in customer minds, and these pricing policies consider one of the activities conducted by company,
which affect the volume, quantity of sales and the brand equity later.
In conclusion, whatever the effects of price policies on the business performance, the brand equity
in the customer minds remains the basic criterion for the failure or success of such policies. For example,
HITACHI put its brand name on the new product of televisions, and thus it can impose a selling price
exceeds the competitors which reached to $75 and has a larger market share because of that, so the
HITACHI brand name has strong position and a preferred evaluation in the consumers’ minds, and all
of such outcomes because of the positive beliefs, strong recall and easy activation they have3.
Thus, recent theories confirm a positive relationship between the product and its added value, and the
value of the economic unit increases with the development of productivity and added value of product4.
The pilot study conducted by the researcher, notices that there are a strong beliefs by Saudi consumers
about the local pizza market, and because of such beliefs, all of the pizza industry is facing a high resistance
by some Saudi consumers, and this resistance refers to the low price policy conducted through some
companies in the local market. The bad impression about these policies is related with low value and low
perceived quality may be occurred to the discounted products. On the other hand, some other Pizza
companies still offering their products at regular high prices were not affected on the brand equity, and their
products still have a strong and high share in customer minds; which enabled them later to build loyalty and
high market share.
In light of this, the study attempts to focus on how the price promotion activities affect the value
of pizza products in the minds of consumers, while there is a preference among some consumers for the low
price policy imposed by some of these companies, and considering the low prices as a financial interest to
the consumer without any taking of moral or physical considerations that may be formed in the minds
of consumers because of that.
2. The Research Problem:
The price policies used by businesses to influence consumer behavior and seek to obtain high market
shares or increase profits and sales. These results are mainly related to the mental image of products in the
consumer minds. The correlation between imposed price and the market share, is an important evidence
of success or failure of the pricing policy followed by such businesses.
Because of the new entrants to the local pizza market and the hyper competition between
the international and local companies is increased, some of these companies had to adopt low price policy
as an effective way to beat with the competitors and to deal with the international brands of pizza such as
Pizza Hut, Dominos Pizza, Sabarro etc… The new entrants tried to exploit the local trends for a low price,
and the feelings for prefer the local brands or trademarks, and this will be enhanced if the products offered
have a quality same to other products in the market. The success of such policy was correlated with the
changes in the economic conditions of Saudi consumers have, and the low price became one of the most
important incentives for consumers to build their own preferences and purchasing decisions. But the Saudi
market still has many social segments that dislike the low prices and have a lot of sensitivity to discounted
products. The high price for such segments consider a way of differentiation, and there is a belief that there
is a strong correlation between the quality and the price.
Price wars may impose the competitors to lowering their prices below the minimum cost level. This
price reduction may be correlated with lower quality levels and profits or both. On the economic side,
the low prices reduce the new investments in the market, and such the lower prices is prohibited according
1

Baruzzi, C. (2010). PR, marketing firm intefrates operations under 1 name. Sacramento: McClatchy-Tribune
Business News, 832.
2
Vanhuele, M., Xavier, D. (2002). Measuring the price knowledge shoppers bring to the store. Journal of Marketing,
66, 4, 80.
3
Urbany, J., Dickson, P., Sawyer, A. (2000). Insights into cross– and within–store price search: retailer estimates
vs. consumer self-reports. Journal of Retailing, 76, 2, 250.
4
Belkaoui, A. (1999). Productivity, Profitability, and Firm Value. Journal of international financial management and
accounting, 10, 3, 190.
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to the competitiveness protection law and enhance the dumping effect in the market. However, the low
price is an effective way to differentiate from competitors and to penetrate the product faster in the market,
especially if we know that many consumers have shown a great desire to buy the product at the lowest
price.
In spite of the benefits of reducing prices for consumers in the short run, the continuation of this
decline will reduce the price effect on them, so the brand equity is negatively affected, and may damage the
value of the product especially if there are no improvements or new innovations may arise. We add that the
low price may increase the price limits in the minds of customers, and cannot impose price increases on the
offered product in the future, and small investors out of the market, which means the market towards
monopoly, which may increase the price to the highest levels.
Accordingly, the following questions were formulated in an attempt to answer the study problem:
1. What is the effect of the price promotion policy on the value of the "pizza" product in the minds
of Saudi consumers?
2. What are the statistical differences in the use of price promotion policy among pizza companies in
the kingdom according to the scope of the company (local, international), size of the company (large,
medium, small)?
3. What are the statistical differences in the extent of the preference of the Saudi consumer for the
price promotion policy, depending on the demographic factors (marital status, sex, purchase amount) at the
statistical significance level of 0.05?
3. Research Objectives:
In order to answer the questions of the research problem, the study aims to achieve the following:
1. The impact of the price promotion policy on the value of the "pizza" product in the minds of
Saudi consumers?
2. Identify the statistical differences in the use of price promotion policy among the pizza companies
operating in the Kingdom according to the scope of the company (local, international), size of the company
(large, medium, small)?
3. Determine statistical differences in consumer preference for price promotion policy, depending on
demographic factors (marital status, gender, purchase amount)?
4. Research Model:
The following figure represents the model used in this study, which was developed from previous
studies. It aims at determining the direction of the relationship between independent and dependent
variables.

IV

MV
Demographical Factors

Price
Promotion
Policy PPP

Marital Status , Sex,
Purchase Amount
Scope and Size
of Company

DV

Brand Equity BE
– Brand Awareness
– Perceived Quality
– Brand Loyalty
– Mental Association

In accordance with the elements of the research problem and objectives, the following hypotheses
were formulated:
1. There is a statistically significant effect of the price promotion policy on the brand equity of the
pizza in the minds of Saudi consumers at the level of statistical significance 0.05.
2. There are statistically significant differences in the use of price promotion policy among pizza
companies in the Kingdom according to the scope of the company (local, international), size of the
company (large, medium, small).
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3. There are statistically significant differences in the preference of the Saudi consumer for the price
promotion policy, according on the demographical factors (marital status, gender, purchase amount) at the
level of statistical significance 0.05.
5. The Research Significance:
1. This study appears at a time studies differ about the potential impact of price promotion policies
and the price reductions on consumer purchasing decisions.
2. The lack of local studies, especially those discussed in the promotion of price, as well as
determine the level of brand equity of the pizza companies in the Kingdom.
3. The results that the study may provide to the decision makers in the pizza companies in the
Kingdom, by indicating the importance of price policies in general, and what are the appropriate policies
that should be followed in the local market.
6. The Literatures Review:
The low price policy generates many benefits and opportunities for businesses. It has been found
that this policy increases the attractiveness of lower-income consumers to the win of the reduced or
discounted products1. Later on, this policy negatively affected on the rate of purchase, and the price
reductions also provide low limit prices for potential customers2. This happens because the purchased
quantity using regular prices, depends on the willingness of the consumer to pay more than the reference
prices.
Many studies have linked between the price promotion and many negative effects, particularly
the loyalty level3. Lattin and Buckin4 have noticed that low price may be increase the degree of price
sensitivity for shoppers towards a particular store or brand, and negatively affecting on the level of loyalty
later, as well as using the idea of the reference price as the basis for future purchases, and reject any price
increases that may occur on the product later. Both Kenese and Todd add that this reference price supports
the purchase of a commodity frequently in the case of price discounts, otherwise the consumer may be
postpone the current purchase into the future, or cancellation the purchase idea in the case of no price
reduction. Other studies have found that there is a significant impact on temporary price offers. It has been
found that low prices lead to increased demand by consumers of low price interests. Price reductions also
affect the elasticity of price demand in the short and long terms. Short run, means the price information
stored in the minds of consumers lead to higher price responses in the long run5.
Studies have shown that the wide range of price reductions will be used by other stores, and this will
make a shifting in the desire of shoppers from one brand to another (or store to another) depending on the
discounts it selves. This clearly affects the buyer’s loyalty towards a particular store, buy discounted
products and try to store them for times when there are no such price reductions, which means increasing
current consumption and trying to postpone some planned purchases to the future6. In general, reactions
occur when the buyer responds to the price reduction because the frequency of the purchase and
the associated actions come as a response to a certain low price tag7.
In general, low price policies are used by businesses to attract customers and achieve sales and profit
targets8. High price policies exert an impact that the consumer is aware that the higher price of the product
1

Neslin, S., Robert, S. (1989). An Alternative Explanation for lower repeat rates after promotion purchases. Journal
of Marketing Research, 26, 2, 205.
2
Lattin, J., Bucklin, R. (1989). Reference effects of price and promotion on brand choice behavior. Journal
of Marketing research, 26, 3, 299.
3
Doob, A., Carlsmith, J., Freedman, J., Landauer, T., Tom, J. (1969). Effect of initial selling price on subsequent
sales. Journal of Personality and Social Psychology, 11, 4, 346.
4
Lattin, J., Bucklin, R. (1989). Reference effects of price and promotion on brand choice behavior. Journal
of Marketing research, 26, 3, 299-310.
5
Kenese, S., Todd, S. (2003). The use of price in the purchase decision. Journal of Empirical Generalization in
Marketing Science, 8, 1, 1-21.
6
Chandon, P., Wansink, B. (2002). When are Stockpiled Products Consumer Faster? A Convenience–Salience
Framework of Post purchase Consumption Incidence and Quantity. Journal of Marketing Research, 39, 3, 321.
7
Inman, J., McAlister, L., Hoyer, H. (June 1990). Promotion signal: proxy for a price cut? Journal of Consumer
Research, 17, 1, 75.
8
Allender, W.J., Richards, T.J. (2012). Brand loyalty and price promotion strategies: analysis. Journal of Retailing,
88, 3, 325.
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will increase the level of luxury and quality they receive in when repurchased1. Yelkur2 states that the price
promotion policy ensures the provision of high price sensitive products. Some consumers also consider that
the high price of product involves more financial costs to obtain the same product or quantity, The other is
aware that high prices are a tag of higher quality, differentiation and honor of this product3. In other words,
studies have differed in determining the impact of low price policies on consumer behavior, product
awareness and brand awareness, but have agreed that low prices have reduced the level of loyalty.
Sometimes the core loyals ignored the prices based criteria during the brand selection process4, and it has
been shown that continuous and large discounts or reductions prompt the consumer to believe that there is
uncertainty about the quality of the product or brand. Repeated price reductions reduce the brand equity in
the minds of consumers, Because of the subconscious reaction that leads them to believe that the quality is
also low5. More specifically, low pricing policies are more dangerous to consumers who are more loyal to
the product. These consumers feel that their new counterparts have given them price incentives to adopt the
product; they believe that they are a relationship between the low price perceived quality, and when the
price returns to normal levels, the Loyal customers refuse buying the product at that level, and may
postpone the current consumption or purchase to different time periods depend on the product type and
importance6.
The results of7 reaffirmed that findings of previous study by, Blackwell, Miniard and Engel8 that
price discounts play significant roles in influencing consumers’ purchase trial behavior, and Smith and
Sinha9, price promotions can induced sales promotion and result in a short term increases in sales. The
results showed that discount level is not significant with the Sale Promotion. The discount level increase,
consumer perceives higher value and is more likely to buy even when they are implausible10. In the
discount level the business man gave some discount but he did not gave the good quality to customer that’s
why the customer not wants to take this offer from the company. Discount level normally used when
company want to attain the more Customer then company gave offer to customer some discount to increase
their sale11. Finally, we believe that it is necessary for businesses to choose appropriate price
communication strategies, using point of sale or media and different marketing communication activities in
an attempt to influence consumer interests and preferences and thus induce them to buy12. And when price
is consider as an important tool for formulating individual preferences and attention by both the producer
and the consumer, it is necessary to predict the impact of price policies on the brand equity and its four
components in the minds of consumers.
7. Research Methodology:
A. Research Type: The study used descriptive analysis of the data obtained.
1
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B. Research Population: represents all Saudi consumers in Riyadh city. Estimates for 2017 show that
the number of Saudis in Riyadh is about 4.58 million (General Authority for Statistics, 2017).
C. Sample type and size: The random stratified sample was used to collect the research data, and this
type of samples is the most accurate in the representation of the heterogeneous statistical society, because
the studied characters varies between the elements of the statistical society. In this method, the sample
items were selected as follows:
- Dividing the city of Riyadh into five geographical parts: east of Riyadh, west of Riyadh, south
of Riyadh, north of Riyadh and central of Riyadh.
- These groups are divided into additional groups, so it is called the cluster sample. After this
division, the groups are randomly selected, so that all members in the selected groups are taken to be part of
the sample. A sample of 386 Saudis over the age of 22 years was withdrawn at a significant level of 5%.
A total of 361 were analyzed. Therefore, the unit of analysis is the Saudi individuals residing in Riyadh
who meet the previous conditions.
8. The Descriptive Analysis of Research Variables:
In order to analyze the responses of the research sample, the descriptive statistical analysis
(arithmetic mean, standard deviation, and relative frequency) were calculated. The components of the price
promotion policy and brand equity were evaluated according to the arithmetic mean values of the research
sample.
 5 – More than 4.2 will be very high.
 4.2 – More than 3.4 will be high.
 3.4 – More than 2.6 will be average.
 2.6 – More than 1.8 will be weak.
 Less than 1.8 will be very weak.
The following table shows the distribution of the research variables and the paragraph numbers that
are measured in the survey list. In order to analyze the research data needed to test the hypotheses, we
conducted the tests in Table 2. The questionnaire was developed to collect the needed data. In order to test
the validity of the questionnaire, it was evaluated by three professors from Saudi universities. modifying,
deleting and adding some paragraphs are taking in our consideration.
The researcher calculated the reliability coefficient, Cronbach’s alpha, α (or coefficient alpha),
measures reliability, or internal consistency. “Reliability” is how well a test measures what it should. High
reliability means it measures price promotion policy and brand equity,while low reliability means it
measures something else (or possibly nothing at all). The statistical rule indicates that the permitted
acceptable rate is 60% or more (Ma’ala, 2015, 126). The results are as shown in table 1 below.
Table 1
Cronbach’s alpha coefficients of research variables
N

Research Variables

Reliability

Paragraphs’ Numbers

1

Price Promotion Policy

0.991

1-9

2

Brand Equity

0.995

10-25

A

Brand Awareness

0.985

10-13

B

Perceived Quality

0.977

14-17

C

Brand Loyalty

0.933

18-21

D

Brand Associations

0.99

22-25

0.997

1-25

Total Reliability

It was found that all the research variables showed high levels of reliability more than the permitted
statistical rate (60%). We find that the main variable of brand equity achieved the lowest reliability reached
99%, while the independent variable, which reflects the (the price promotion policy more reliable and
achieved a rate of 99.1%. It was found that the total coefficient of reliability (Cronbach’s alpha) for all
the research variables are achieved the highest value of 99.7%. At the level of sub-variables, the elements
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of loyalty to the brand achieved the highest stability which reached 99.3%, followed by the elements
of mental link to the brand by 99%, then awareness of the brand by 98.5%, and finally the elements
of quality perception by 97.7% Showed high levels of stability according to the statistical base used.
To determine the level of responses, the weighted mean was used to determine the extent of applying
using the following relative scale. The strongly disagree takes number 1, the disagree takes number 2,
the neutral takes number 3, the agree takes number 4, the strongly agree takes number 5 as follows:
1. 5 – more than 4.2 will be very high.
2. 4.2 – more than 3.4 will be high.
3. 3.4 – more than 2.6 will be average.
4. 2.6 – more than 1.6 will be low.
5. Less than 1.6 will be very low.
In order to determine the level of interest of the research sample in the low price, the frequencies,
percentages, arithmetic mean and standard deviation of the sample responses were calculated for each of
the phrase as shown in table (2).
Table 2
Frequencies, Percentages, Means, and Standard Deviations
of Independent Variable (Price Promotion Policy)
N

The Phrase

1

I tend to buy pizza products at
times of price cuts only

2

Buying online encourages me to
buy pizza products

3

Free delivery motivates me to
buy pizza products

4

The current purchase of pizza is
related to the low price

5

Price promotion drives me to buy
pizza products at all times

6

The promotion of price to buy
non-favorite products of pizza

7

Price promotion has increased
the spread of pizza products
on the market
Price promotion is a reason to
buy new products of pizza

8
9

The price promotion of pizza
distracts me from competitors’
products

F

Responses Degree

Mean

Decision

3.1329

Moderate

3.0633

Moderate

3.2785

Moderate

3.2152

Moderate

3.1266

Moderate

2.7051

Moderate

3.4295

Moderate

N 48
66 112 62
24 1.1462 3.1667
% 15.4 21.2 35.9 19.9 7.7
N 30
50 110 90
32 1.1097 2.859
% 9.6 16
353 28.8 10.3

Moderate

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

SA

A

N

36
11.4
52
16.5
60
19
42
13.3
46
14.6
32
10.3
78
25

48
15.2
52
16.5
82
25.9
74
23.4
70
22.2
46
14.7
72
23.1

176
55.7
106
33.5
90
28.5
128
40.5
110
34.8
94
30.1
96
30.8

D

SD

SD

34
22
0.991
10.8
7
76
30 1.2034
24.1 9.6
54
30 1.2253
17.1 9.5
54
18 1.0608
17.1 5.7
58
32 1.1796
18.4 10.1
78
62
1.235
25 19.9
38
28 1.2397
12.2
9

General Mean of Independent Variable (Price Promotion Policy)

Moderate

1.1542 3.1085 Moderate

The price promotion policy consists of 9 phrases, one of which is "low price policy increased
the spread of pizza products in the market" has received a high acceptance level according to 48.1% of the
sample, the rest of the phrases came to a medium degree. There no any phrases have very high, low or very
low responses by research sample. The general arithmetic mean for the whole phrases was 3.1085. This
means that the level of interest of the research sample of the price promotion policy was medium.
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In the same way, the frequencies, percentages, arithmetic means and standard deviations of the
second variable responses were calculated to determine the brand equity level of pizza products in the
minds of Saudi consumers as shown in table (3). The brand equity consists of (16) and its divided into four
sub-variables: brand awareness, perceived quality, brand loyalty, and brand associations. Each sub variable
includes sub-phrases (questions), and based on the arithmetical mean values, showing that the brand loyalty
is high level (3.4775), while the remaining three sub variables were accepted at an medium level.
In general, the general mean of the brand equity was 3.2418. This means that the level of responses of the
brand equity is medium.
9. Testing The Hypotheses:
9.1 H01: There is a statistically significant effect of the price promotion policy on the brand equity
of the pizza in the minds of Saudi consumers at the level of statistical significance 0.05.
The four sub hypotheses have been derived from this hypothesis:
9.1.1 HO11: There is a statistically significant impact of price promotion policy on brand
awareness of Saudi consumers at the significance level of 0.05.
The research used a stepwise regression analysis to determine the most statistically significant factors
on the brand awareness of pizza. In the initial analysis, all the activities that promote the price promotion
policy in the pizza stores in the Kingdom were found to formulate the brand awareness of the pizza stores
and its products. The stepwise analysis showed that one phrase affected this awareness. "The promotion of
the price of buying pizza products at all times prompts me." Spreading the price promotion policies has
helped to repeat the purchase in all times and this create the habitual purchase and increasing the brand
awareness. The brand awareness increase the continuous search for products offered by pizza stores. This
statement explain 95.8% of the variation in the brand awareness. The correlation coefficient was 97.9%
between price promotion and brand awareness.
In order to test the first sub hypothesis regarding the impact of price promotion policy on brand
awareness of Saudi consumers. As the price promotion policy represents the independent variable, brand
awareness refers to the dependent variable. Using the regression analysis model, the price promotion policy
has a statistically significant impact on brand awareness and the source of this relationship as we have
shown that the low price helps to adopt the product and more attention in all times. Based on the results of
the analysis of variance F in Table 4, the value of the test significance level (0.0) is less than the
significance level (0.05) as a whole. Therefore, we accept the hypothesis that there is a statistical impact of
price promotion policy on brand awareness, This impact was positive and high in terms of its role in
formulating this awareness of companies that use price promotion, increasing the level of price promotion
by 1% increases the level of awareness by 0.922.
9.1.2 HO12: There is a statistically significant impact of the policy of price promotion on the
level of perceived quality in the minds of Saudi consumers at the significance level of 0.05.
The preliminary analysis excludes the impact of tow activities that encourage the price-promotion
policy on the perceived quality of pizza products. These terms are "buying online stimulates me to buy
pizza products" and "price promotion is a reason to buy new pizza products", while other activities have
showed the clear impact on the dependent variable. By applying the step wise analysis, it was found that the
two most important phrases affected the perceived quality level are " Price promotion drives me to buy
pizza products at all times", and "The price promotion of pizza distracts me from competitors’ products".
These the two statements confirm that the level of price promotion drives customers to prefer the products
of companies, which reduced their prices without accompanying any negative belief about the quality of
these products. On the contrary, the price reductions have increased the level of customer satisfaction and
clearly diverted their attention from the products of competitors in the market, which explained 96.5% of
the variations in the perceived quality level in the minds of customers, and the correlation between those
two phrases and the level of perceived quality reached to 98.2%.
In order to test the second sub hypothesis regarding the impact of price promotion policy on the level
of perceived quality, it was found that the price promotion policy has a statistically significant impact on
the perceived quality of pizza products, and it has become clear that the low price does not adversely affect
the perceived quality of these products. On the contrary, the price promotion policy is advantage for
businesses in the competitive market and achieve higher market shares of customers and sales. Based on the
results of the analysis of variance F in Table 4, it was found that the level of significance (0.00) is less than
significance level (0.05) as a whole. Therefore, the sub-hypothesis text is accepted, which says that there is
a statistical impact of the price promotion policy on the perceived quality, and the impact coefficient shows
that the increase of price promotion by one unit will increase the perceived quality by 0.905.
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Table 3
Frequencies, Percentages, Means, and Standard Deviations
of Dependent Variable (Brand Equity)
N
1

The Phrase
The company’s price reduction
policy reminds me of its brand

2

The fractional price policy
determined by the company
reminds me of its trademark.
3 The low cost electronic
procurement of the company’s
products reminds me of its brand.
4 The low price packages that the
company provides for its
products keep me in mind
Brand Awareness
5 Low prices give a good image of
the brand shape of the company.
6
7
8

The company’s low prices
reflect an acceptable form of
pizza characteristics.
Low prices give a good picture
of pizza ingredients.
Low price policy provides
a good level of brand quality.

Perceived Quality
9 Pizza price reductions help me
deal with the brand longer.

F

Responses Degree

Mean

Decision

A

N

D

SD

48
15.6
34
11

68
22.1
60
19.5

141
46.1
121
39.6

40
13
72
23.4

10
3.2
20
6.5

0.9918 3.3377 Moderate

N 36
72
128 54
18
% 11.7 23.4 41.6 17.5 5.8

1.0424 3.1753 Moderate

N 44
72
114
% 14.3 23.4 37

1.0947 3.2078 Moderate

N
%
N
%

60
18
19.5 5.8

1.0651 3.0519 Moderate

1.0485 3.1937 Moderate
1.1769 3.1266 Moderate

N
%
N
%

46
14.6
32
10.3

70
22.2
46
14.7

110
34.8
94
30.1

58
18.4
78
25

32
10.1
62
1.235
19.9

N
%
N
%

78
25
48
15.4

72
23.1
66
21.2

96
30.8
112
35.9

38
12.2
62
19.9

28
9
24
7.7

N 20
22
120 92
58
% 6.4 7.1 38.5 29.5 18.6
10 The reduced pizza prices help
N 22
32
102 92
62
me increase my brand purchase. % 7.1 10.3 32.7 30.1 19.9
11 Discounted prices helped me
N 22
24
114 90
62
make recommendations for others % 7.1 7.7 36.5 28.8 19.9
to experiment with the brand.
12 Reduced prices help me repeat
N 24
26
104 80
78
purchases from the same brand.
% 7.7 8.3 33.3 25.6 25
Brand Loyalty
13 The low prices enhance a Brand N 14
46
116 88
44
image for me.
% 4.5 14.9 37.7 28.6 14.3
14 The low prices enhance brand
N 12
46
120 92
38
identity in my mind.
% 3.9 14.9 39
29.9 12.3
15 The low prices enhance a brand
N 20
56
96
80
56
value for me.
% 6.5 18.2 31.2 26
18.2
16 The low price enhance a brand
N 20
36
118 84
50
picture for me.
% 6.5 11.7 38.3 27.3 16.2
Brand Associations
General Mean of Dependent Variable (Brand Equity)
38

SD

SA

2.7051 Moderate

1.2397 3.4295 Moderate
1.1462 3.1667 Moderate
1.1542 3.1085 Moderate
1.1769 3.1266 Moderate
1.235

2.7051 Moderate

1.2397 3.4295 Moderate
1.1462 3.1667 Moderate
1.1233 3.4775 Moderate
1.0419 3.3312 Moderate
1.001

3.3182 Moderate

1.1576 3.3117 Moderate
1.0878 3.3506 Moderate
1.072 3.3279 Moderate
1.0706 3.2418 Moderate
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9.1.3 HO13: There is a statistically significant impact of the price promotion policy on brand
loyalty level in the minds of Saudi consumers at the significance level of 0.05.
The preliminary analysis shows that there is six price promotion activities are excluded. The other
activities have an impact on brand loyalty. The activities (phrases) impacted are “the price promotion has
increased the spread of pizza products in the market”, “free delivery motivates me to buy pizza products”,
“I tend to buy pizza products at times of price reductions only” and “free delivery motivates me to buy
pizza products”. The stepwise analysis found that the most influential phrase on the level of loyalty to the
brand is" "increased price promotion of the spread of pizza products in the market." This statement
confirms that the level of price promotion paying the customers to favor the products produced by
companies that have lowered their prices, and helps to spread products in the market, and in the long term,
increased product spreading based purchase increases the level of loyalty to the brand. This statement alone
explains 93.9% of the variance in the customer loyalty of the brand, with a correlation reached to 96.9%
between the two variables.
In order to test the third sub-hypothesis that says there is an impact of the price promotion policy on
the brand loyalty level, results showed that the price promotion policy has had a statistically significant
impact on brand loyalty. The low price has been shown to have a positive impact on the brand loyalty level
of pizza companies, Low price in deepening the awareness because of the comparison with what
competitors offer prices for their products. According on the analysis of variance F in table 4, it was found
that the level of significance (0.00) is less than the test significance level as a whole (0.05). Accordingly,
the third sub hypothesis believes that there is a statistical impact of the price promotion policy on the level
of brand loyalty, The impact coefficient value shows that the increase of price promotion by one unit will
increase the level of brand loyalty by 0.961.
9.1.4 HO14: There is a statistically significant impact of the price promotion policy on brand
associations level in the minds of Saudi consumers at the significance level of 0.05.
The analysis shows that there are two activities of the price promotion policy have no any impact on
the level of brand associations. These activities are: "online buying stimulated me to buy pizza products"
and "price promotion was a reason to buy new pizza products." The stepwise analysis shows that the two
most significant correlated activities (sentences) of brand associations are "free delivery encourages me to
buy pizza products" and "the current purchase of pizza is related to the low price." These tow accepted
statements confirm that the level of price promotion through free delivery of pizza products at the current
purchase rate; help positioning pizza products in the minds of customers and make it the preferred
alternative compared to competitors in the market, and helps this brand association promote the motivation
of the purchase of Saudi consumers and prefer buying the discounted products. These activities explains
95.9% of the variance in the brand associations, and the correlation was 97.9%.
In order to test the fourth hypothesis regarding the impact of the price promotion policy on the brand
associations, it was found that the price promotion policy has a positive effect on the brand associations,
and it has been shown that price reductions will increase the positioning of the product in the minds of
Saudi buyers. Based on the analysis of variance F in table 4, it was found that the level of significance
(0.00) is less than the significance level (0.05). Therefore, the fourth sub hypothesis text is accepted, which
says that there is a statistical effect of the price promotion policy on the brand associations, and through the
value of the impact coefficient, it was found that increase price promotion by one unit will increase the
brand associations by 0.936.
Table 4
Simple Regression of Price Promotion Policy on The Sub Four Variables
Sub Variables

Impact Coefficient

r

R-2

t

Sig.

F

Siq.

Brand Awareness

0.922

0.983

0.966

66.4

0.00

4405.7

0.00

Perceived Quality

0.905

0.987

0.974

75.5

0.00

5694.3

0.00

Brand Loyalty

0.961

0.959

0.92

42.2

0.00

1784.3

0.00

Brand Associations

0.936

0.97

0.941

49.4

0.00

2441.5

0.00
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Finally, in order to test the first main hypothesis, the results are shown by the following simple
regression model:

Y = A + B1X
Y is the dependent variable (the brand equity), X is the independent variable (price promotion
policy), and SPSS shows the results of the regression analysis.
Table 5
Simple Regression of First Hypothesis
The Variable
The intercept
Price Promotion Policy

The Value

r

R-2

0.991

0.982

0.375
0.931

t

Sig.

11.17

0.00

91.176

F

Siq.

8313

0.00

0.00

10 Significance Level as A whole test is 0.05.
Therefore, it was found that the price promotion policy has a statistically significant effect on the
value of the pizza companies’ products. The impact coefficient was 0.931 and a correlation coefficient
between them was 99.1% (Brand awareness, perceived quality, brand loyalty, mental association) of pizza
products in the minds of Saudi consumers. In order to test the text of the main first hypothesis, it was found
that the level of significance (0.00) is less than the significance level as a whole (0.05). Therefore, we
accept the hypothesis that says there is a statistically significant impact of price promotion policy on the
brand equity of pizza in the minds of Saudi consumers.
9.2 The Second Hypothesis:
– There are statistically significant differences in the use of price promotion policy among pizza
companies in the Kingdom, according to the scope of the company (local, international), size of the
company (large, small) at the statistical significance level 0.05.
To test this hypothesis, the t-test was used. The significance level value of the price promotion policy
(0.00) is less than the value of the significance as a whole (0.05). Therefore, we accept the hypothesis that
says there are statistically significant differences in the use of the price promotion policy according to the
difference in elements of the pizza companies in the Kingdom. These differences was between domestic
and international companies in the use of price promotion policy, and found the differences between large
and small companies. In order to determine the direction of these differences, the values of the arithmetic
mean were used in table 6. It was found that the local pizza companies used the policy of price promotion
more than the international pizza companies. Small and medium enterprises were found to be the most used
for the policy of price promotion compared to large companies. It is clear that the price promotion policy is
an important marketing policy to overcome competitors in the market and try to build high market shares in
the future, and in the same format and as evidenced by marketing literature, the market penetrating policy is
an effective tool in building the business reputation and the ability to own large shares in the market, and
this applies to the price promotion policy in this research paper.
9.3 The Third Hypothesis:
– There are statistically significant differences in the preference of the Saudi consumer for price
promotion policy, according to the demographic factors (marital status, gender, purchase amount)
at the statistical significance level of 0.05.
In order to test the difference hypothesis, ANOVA or the so-called F test was used, in addition
to t-test of variables containing only two groups. The results showed in the table 7. The level of significance
of the test 5%, and therefore accept the text of the hypothesis that there are differences of statistical
significance in the extent of preference of the Saudi consumer to the policy of price promotion according to
personal variables. Consequently, there was a set of statistically significant differences depending on the
marital status, gender and purchase amount. It was found that these differences tended to favor singles and
females with a higher purchasing power of 300 riyals, respectively.
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Table 6
Descriptive Results of The Second Hypothesis
Independent
Variables

Scope
of Work
Local

N

Mean

SD

t

Siq.

104

3.884

2.0208

6.066

Price Promotion
Policy
Independent
Variables
Price Promotion
Policy

Statistical Decision

0.00 There are statistical
differences tend to local
companies.

International 145 1.8222 1.3263
Size
N
Mean
SD
t
Siq.
Statistical Decision
of Company
Large
207 2.0676 0.8787 13.541 0.00 There are statistical
differences tend to small
companies.
Small
32 6.9375 1.7027
Table 7
Descriptive Results of The Third Hypothesis

Independent Variables

Marital Status

N

Mean

Married

77

2.2

Single

81

3.987

0.7018

Other

5

5

0

Independent Variables

Sex

N

Mean

SD

Price Promotion Policy

Male

Price Promotion Policy

SD

F

2.0208 133.69

t

2.0676 0.8787 13.541

Siq.
0.0

Siq.
0.00

108
Female

50

6.9375 1.7027

Independent Variables

Purchase Amount

N

Mean

Price Promotion Policy

Less than 50

28

1.4603 0.4076 204.17

50-less than 100

42

2.5714

100-Less than 200

48

3.2616 0.4273

200-Less than 300

24

4.3102

More Than 300

18

4.9938 0.0262

SD

0.283
0.243

F

Siq.
0.00

Statistical
Decision
There are
statistical
differences tend
to singles.
Statistical
Decision
There are
statistical
differences tend
to females.
Statistical
Decision
There are
statistical
differences tend
to 300 SR
income holders.

10. The Results Discussion And Recommendations:
10.1 The Discussion:
The research results showed that the price promotion policy has increased the spread of pizza
products in the local market, and the level of interest of Saudi consumers to the price promotion policy has
reached to the middle class, the same level as the brand equity is also in the minds of Saudi consumers. In
examining the impact of price promotion policy on the brand equity of the Saudi consumers, it has been
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shown that this policy has a significant and positive impact on the brand equity of the products offered by
the pizza stores in the Kingdom, contrary to previous studies1 (Suri, Manchanda & Kohli, 2000, p. 194),
which showed that continuous and large discounts or promotions lead to a reduction in the brand value
in the consumers’ minds, because of the subconscious reaction that leads to the belief in low quality as well.
But it is useful to remember that building the product value in the minds of buyers is a future investment
that helps selling the products at higher prices than competitors, where the brand value in the minds of
consumers, a favorite and has a positive meanings and beliefs that easy to recall and activate.
Therefore, the spreading of pizza products in the local market was due to price promotion activities,
prompting consumers to increase quantities purchased or increase the amount of purchase. This result is
in line with the idea that temporary price offers increase the consumers demand with price concerns2. Our
study also concurred with previous studies that showed that price promotion increases the attractiveness
of lower-income consumers to purchase discounted products3, and it has already been found that the price
reductions of some stores have spread to other stores, it is which has contributed to diversifying and
conveying the shoppers’ desires from one category to another depending on the price discounts4. Finally,
Ramos and Franco5 have confirmed the relationship among marketing communications, price promotion
and the dimensions of brand equity: perceived quality, brand loyalty, brand awareness and brand image.
This measurement model is verified on a sample group of families which purchased durable goods – in this
case a washing machine. The results indicate the positive effect of marketing communication on brand
equity, and offer strong support for the measures of perceived quality, brand loyalty, brand awareness and
brand image as antecedents of brand equity.
On the other hand, this research has shown that price promotion activities in pizza stores in the
Kingdom have helped increase awareness of the brand or stores. Low prices help to adopt and care for the
product at all times, not at specific times. Although there is a difference between studies in predicting this
effect, price promotions reduce the level of loyalty, because the high level loyalty ignores price measures or
criteria during the procurement process6. Other studies have shown that buying a product at discounted
prices makes the consumer more able to recall the price compared to what he buys at normal prices, while
other research disagree with these results to confirm that many buyers at low prices do not have the
adequate level of product awareness7.
The impact of price promotion policy on the perceived quality of pizza products in the Kingdom has
been strongly and positively correlated. These activities have not been accompanied by any negative
perception of the quality of these products. On the contrary, price promotions have increased the level of
customer satisfaction and overlooked their preferences from other competitors in the market. This result
differed from the results of the study Suri, Manchanda and Kohli8, which indicated that constant, large and
rapid discounts lead to the belief that the product quality or its brand value is low, or as the results of Jin
and Sternqust9. The presence of high prices is a tag of a higher level of quality, differentiation and honor
1
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in the product. It was also confirmed that the level of price promotion helped to increase the level of loyalty
towards the reduced products offered by pizza stores. Therefore, the researcher believes that the frequent
purchase of the product in the market will contribute to increase the level of loyalty towards certain brands
in the long term, In contrast, the study of Lattin and Buckin1 has shown that the low price negatively affects
the loyalty level, and the researcher believes that the nature of the reduced products, the personality of the
consumer, his mentality, and the surrounding culture are factors that justify different results from previous
studies.
More specifically, low pricing policies are more dangerous to more loyal consumers because they
feel that their new counterparts have given them price incentives to adopt the product; they believe that the
level is low and its correlation to the low price. When the price returns to normal levels, loyal customers
refuse to buy the product at the new price, they also postpone the purchase into the future2.
Finally, the price promotion policy has shown a strong and positive impact on the level of brand
associations of pizza products in the local market. There is no doubt that the level of awareness of the brand
and the level of loyalty as well as perceived quality are all factors that positively affected the brand
association of the product. According to Ukaj3 all activities carried out by the company generally create a
strong image of the company itself and its products also, and increase the level of mental associations. In
the other, however different the results and effects of the price promotion policy, the value of the product in
the minds of consumers remains the fundamental criterion for the failure or success of that policy, so recent
theories confirm a positive relationship between the product and its added value4.
In order to know the results of the differences test, the current research was distinguished by its
results. If there were significant differences in the use of price promotion policy according to the different
organizational elements of the pizza companies in the Kingdom, there was a difference between the
domestic and international companies, and between the small and large companies in the use of price
promotion policy, the fact that domestic pizza companies use the policy of price promotion more than
international counterparts, while small scale companies are the most used for them. Regarding the
preference of the Saudi consumer for the policy of promotion of the price, it was found that there are
statistical differences by marital status, sex and purchase amount.
10.2 Marketing Implications:
10.2.1 The Use of The Price Promotion Policy:
The most popular pizza brands in the local market were Maestro Pizza (34.9%), Domino’s Pizza
(29.3%) and Pizza Hut (18.9%), all of them accounted 83.1% of the total pizza market. These companies
differed in applying the price promotion policy. 29.7% and 24% of the customers believe that the low price
was not a sufficient reason to deal with Domino’s and Pizza Hut respectively. The choice of dealing with
Maestro Pizza was confirmed due to its price promotion policy According to 46% of customers. This means
that new pizza stores, if they want to succeed in a full market of competitors and brands, and if they want to
win high market share in the short term, the price promotion policy is one of the useful and important
pricing policies in this place. It can be noted that pizza stores in the local market such as Little Caesar,
Sparrow, Pizza Napoli, Pizza Era, Pizza Amory, Pizza Inn... etc. have a total market share of 17%, where
the researcher supports this conclusion by the current research results for the reasons of prefer a certain are
follow: The level of price imposed by pizza stores in the kingdom (34.1%), level of products quality
(25.7%), and the spreading the stores in the Kingdom (16.1%), while the rest of the reasons: CSR programs,
promotion methods, and word of mouth, and the reputation of the company, are not at low rates effective
instruments in influencing the buyer decision.
10.2.2 The Brand Equity:
It was found that 45.7% of consumers are monthly buyers of pizza products, 26.5% half-monthly
buyers, 14.8% are weekly buyers or less. 13% are unusual and fragmented buyers, whom buying the pizza
1
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products according on the need, desire and purchasing power without any considerations of the level of
offers and price reductions available. Here, we find that 46.2% of the monthly buyers of pizza products are
still governed by the brand equity of the product in their minds about dealing with certain brands, which
means there is a strong impact of the level of the mental value of the product on their purchasing decisions
for pizza and its derivatives, and found that the frequent purchase weekly or semi-monthly is subject to
price reduction factor more than brand name impact according to 42.9%. On the other hand, it was found
that the product value in the female minds (29.1%) higher than the male buyers (25.3%), and it was clear
that the married buyers had a lower product value than the single buyers.
10.3 Recommendations:
In light of the above findings, the study recommends the following:
– It is necessary for the mentioned stores to establish special departments for the pricing function in
general. Determination of the price is purely technical in relation to the buyer’s behavior and market
reaction, and this process is not subject to the profitability considerations of the pizza store itself.
– Establishment of the departments for research and market studiers to conduct the studies that
would measure the level of satisfaction about the prices, products, the price reductions, the feedback about
the market, the loyalty of buyers, and other information needed.
– Arranging of frequent meetings between pizza stores and the most frequent buyers to identify the
factors that influence their loyalty and price sensitivity towards a particular store or brand, and promote the
concept of price awareness and price knowledge in their minds, as well as involving them in determining
the fair and right price for their purchasing powers and needs.
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SYSTEM APPROACH AS A KEY IMPERATIVE
FOR IMPROVING STRATEGIC PROCESSES
IN UKRAINE AT THE MESO-LEVEL
The purpose of this article is to substantiate the need to use the system methodology to ensure the
transition from regional strategic planning to forming of some integrated "system of processes",
which is understood as the formation of a complex multi-level and multi-object system that is
bringing together a whole set of processes for the working out of strategies and the mechanisms
for their implementation at the meso-level. This "system of processes" is single technological
complex software and project tools of the region’s development strategy (including
conceptualization, forecasting, communicative foresight, development of strategic scenarios, goalsetting, planning, design, modeling, programming, situation analysis, involvement of
stakeholders, formation of regional private partnerships, controlling, etc.). This problem is
extremely urgent for Ukraine, where the process of strategic management is just beginning to take
shape; it is methodologically not homogeneous and does not allow uniting all participants in the
process on the basis of agreed strategic documents and mechanisms for their implementation.
Keywords: system approach, strategic planning, the system of processes, meso-level, region as
a system.
Introduction. The current development of the social and economic system in Ukraine is
characterized by a long-term preservation of crisis phenomena and a significant loss of the strategic
approach in reforming. In this regard, the problematic of searching for new approaches in the formation of
the model of economic and social-legal policy, carrying out structural transformations in the economy and
the social sphere is being actualized. Sustainable social and economic development and increased
competitiveness of Ukraine and its regions is impossible without improving the effectiveness of public
administration at all levels. At the same time, for practical implementation of regional goals, it is necessary
to create a fundamentally new system of regional governance, in which the important place would belong to
strategic regional planning, as an integrated tool for managing regional development. It is “the strategic
planning that could play the role of a consolidating, coordinating and stabilizing factor, a means of
organizing and supporting of the innovative economic growth”1 in the system of strategic management.
At the same time, according to the analysis of the real practice of applying strategic planning in
Ukraine at all levels (national, regional, municipal and district), planning as a key element in the strategic
management system is fragmentary and declarative, and the strategic documents do not contain real ways to
achieve the stated objectives, are not coordinated in a hierarchical vertical by the terms and availability of
the necessary resources and do not meet the real needs of the population. There are no mechanisms for
effective control over the implementation of the adopted strategies and their adjustment, taking into account
the changed conditions of the social and economic environment. For example, today there is an urgent need
to adjust the goals of strategic development of regions in accordance with the new strategic priorities and
development goals of the regions of Ukraine, put forward after signing of the Association Agreement with
the EU, and taking into account the new conditions of economic management, downward dynamics of the
main macroeconomic indicators and the trends of the new regional strategy of the EU.
Thus, the process of strategic management in Ukraine is just started; it is not homogeneous
methodologically and does not allow uniting all participants of the process into a single entity on the basis
of agreed strategic documents and mechanisms for their implementation.
1
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The aim of the article is to substantiate the need for use of the system methodology to ensure
the transition from strategic planning to some integrated “system of processes” (which in Russian and
Ukrainian scientific discourse is often denoted by the term "strategirovanie") as the combination
of complex processes of managing the social and economic development at meso-level.
Analysis of researches and publications. At the origins of the system movement and the creation of
the general theory of systems were M. Petrovich, A.A. Bogdanov, who have published the book
“Tectology” (General Organizational Science)1 in 1912, which later began to be regarded as the conceptual
basis of cybernetics, and the Austrian biologist L. von Bertalanffy2, who in the 30s of the last century
attempted to develop the so-called general theory of systems. His theory of open systems marked a turn
from the scientific recognition of a purely analytic function to system-theoretic views recognizing the task
of synthesis as the initial principle of research to a view of the systems theory, recognizing the task
of synthesis as the initial principle of research.
The peak of system researches falls into the 60-80s of the twentieth century. Problems of the analysis
of system methodology, the construction of variants of the general theory of systems and the theory
of adoption of system solutions were handled by R. Akoff and E. Emery3, I. Blauberg, M. Mesarovich4,
S. Optner, A. Uemov5,6, Y. Urmantsev, A. Hall, G. Shchedrovitsky and other scientists. The synergetic
direction of the system methodology was developed in the works of I. Prigozhin, I. Stengers, G. Haken, and
others. The problems of economy within the meaning of the system model and the attempt to create
the system economy are considered in the works of J. Kornai7, G. Kleiner8, Y. Chernyak9 and others.
The field of systems research is a diverse picture of various concepts, approaches, intertwining
of system methods and theories with the methods of related scientific fields (operations research,
engineering psychology, theory of organizations, etc.). The number of publications in this area is huge and
it is difficult to consider and study everything. As a result, many variants of the developed system methods
differ by the definition of the “system” concept by the depth of analysis of system properties and
regularities, and also in the way of their symbolic description.
Although there was not created any joint basic general theory of systems, still a huge methodological
reserve was created within this system movement, including the methodological provisions of the logical
nature of such concepts as “system”, “structure” and “organization”, “target setting”, “analysis and
synthesis of systems”, etc., as well as the most important system laws and principles of great importance in
the development and adoption of strategic and management solutions in complex systems. Therefore, it is
difficult to agree with the statement that at present the “general theory of systems has exhausted its
methodological possibilities”10.
The system approach provides the analysts, experts and managers dealing with strategic management
tools that allow to structurize the management system and its corresponding problem field, identifying
directions, strategic priorities and objectives of management initiatives and impacts.
Today in dynamically changing conditions the terms “strategic management”, “strategic planning”,
“strategirovanie” in the context of their application as the basic elements of the strategic management
methodology of the social and economic systems development require systematization and generalization.
That is why the use of the methodology of the system approach is the main imperative of effective
strategic planning and management of regions and territories. The theoretical basis of the system approach
1
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to the formulation of promising documents for the regions development is the point of view of many
scientists for planning as for the open complex system that includes many interrelated elements. Thus,
in the work of Saaty and Kearns it is noted that “Planning itself is a system. It has a purpose (to achieve
desired ends), functions (to study environments and situations, structure, select alternatives and evaluate
performance), flows (of information among planners and users) and structure (a format within which the
planner aligns the likely with the desired outcome using learning and feedback in the form of judgments
and data to re-evaluate the outcome)”1.
Methodology. The system approach is one of the forms of methodological knowledge related to the
research, design and construction of objects as systems that imply a sequential transition from the general to
the particular, when the purpose lies at the basis of the examination, and the object under study is isolated
from the environment.
As a general scientific concept, the system approach implements the principle of system approach
in solving complex problems of regional social and economic systems, based on the consideration of the
phenomenon as a system, that is, the study of the system elements, its subsystems, a certain order of
building a hierarchy of management, integrativity and decomposition by isolating the complex and private.
In contrast to the empirical approach, the system approach proceeds from the premise that the system
has properties that are not unambiguously deducible from the properties of the elements.
The system (from ancient Greek, σύστημα – “combination”) means “single entity composed of
pieces”. In other meaning of this term is the order determined by the planned correct arrangement of the
parts as a whole, defined by the interrelationships of the parts. In the process of analysis, the system is
separated from the environment and the composition and structure of the system, its functions, integral
characteristics (properties), system-forming factors, relationships with the environment are determined.
In the process of synthesis, a model of a real system is constructed.
It should be noted that there is no single generally accepted definition of the term “system” at
present. Many authors tried to present their definition of the system, based on the terminology of their
scientific discipline. So, for example, within the framework of constructing a parametric general theory of
systems A. I. Uemov2 presents about 35 definitions of the term “system” proposed by different researchers
at different times, and then, based on their logical generalization, formulates the own variants of direct and
dual definition of the term “system”.
In the author’s interpretation3 a system is any object m in which there is some relation of R having
some in advance set property of P, that is, schematically:
Property (P)  Relation (R)  Object (m)

(1)

Thus, every object (phenomenon, event, etc.), regarded as a system, has several levels
of organization:
1. Conceptual (P-level), that is, the level of system-forming properties (properties of relations);
2. Structural (R-level), that is the level of system-forming relationships;
3. Substrate (m-level) is the level of the system elements.
The methodologically proposed scheme determines the order of presentation of a complex object
in the form of a system.
Strategic management of the social and economic system of a certain level includes the development
of the strategy as a system that forms a set of economic solutions balanced according to the available
potential and aimed at stable harmonious development of the integrated system and its subsystems in the
long-term period, defining the goals and directions for development, and the development of regulatory
mechanisms for their implementation through economic and non-economic management impacts4.
Considering the process of building a regional strategy as a system in accordance with
the scheme (1), first of all a mission shall be formulated and goals defined (for example, “to increase
1
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the economic wealth of the region and convert it into comfortable and safe living conditions for its
residents, to ensure the competitiveness of the local economy”), then to determine the structure and
necessary implementation mechanisms (for example, “ensuring of the effective interaction of legal,
organizational, economic and financial mechanisms of the state regional development, and implementation
of the appropriate implementation of the monitoring strategy”) are developed. Finally, for implementation
of these processes a set of actors shall be formed (regional and national authorities, local governments,
business structures and associations, representatives of industrial and business groups, public organizations,
members of territorial communities, etc.).
In a dual definition, the system is supposed to be an object in which there are several properties
contained in some in advance set relationship:
Relation (R)  Property (P)  Object (m)

(2)

The proposed definitions can serve as methodological regulations for the implementation of the
system paradigm for the study of complex objects that define such main stages of the system approach:
1. Consideration of the object of study as a system, highlighting the purpose of its functioning,
structure, elements, basic subsystems, boundaries and determining the level of system research.
2. Content definition and investigation of relations (P, R), (m, R), (P, m), (P, R, m) and others, and
defining the integrity type of the object at this level.
3. Determination of the general direction of research from the system-forming property (in particular,
the goal) to the structure (the set of system-forming relations) and further to the elements (P  R  m)
in the direct determination scheme or from the system-forming relation to the properties and further to
elements (R  P  m)  in the dual.
The use of the dual scheme for the system research of complex objects (R  P  m), according to
which the general direction of research begins with the specification of a backbone relationship and then to
elements (subsystems) with some properties between which this relation takes place, seems to be
methodologically promising for building a system economy by G. Kleiner, stated in his main works123.
In accordance with the main provisions of the system economy, any stable economic system is a kind
of combination of four interacting systems of different types (projects, objects, processes and
environmental), which together form an economic complex capable to autonomous existence and
independent development. There are regularities of behavior and conditions of effectiveness for each type
of such systems, as well as for their interaction. For the normal functioning of any economic system, the
parity (harmony) of all the listed generating systems and their balanced joint development is necessary. In
the context of the dual representation of the system, the harmony relation acts as a backbone, which project,
object, process and environmental economic subsystems must satisfy.
Using the theory of system economic, Kleiner have studied the interrelationships of regional
structures at the macro and meso levels, and also pointed out theoretical and methodological approaches to
their harmonious functioning and development. Thus, it is noted that in the “region-state” relations
“cooperative-type connections” prevail rather than rivalry and competition”4.
Depending on the orientation to support the functioning and development of the certain types
of systems, the types of economic policy that can be emphasized are “object-oriented strategy” (regions,
industrial complexes, organizations, etc.), “environment-oriented strategy” (institutions), “process-oriented
strategy” (innovations), “project-oriented strategy” (support and financing of projects)5. Focusing on the
spatial concept of development of the social and economic system, Kleiner makes changes in the definition
of the system, treating it not as a set of elements that are connected endogenously, but as an integral part
of the surrounding world (exogenous approach) that is stable in time and space6.
1

Клейнер, Г.Б. (2011). Системный ресурс экономики. Вопросы экономики, 1, 89-100.
Клейнер, Г.Б. (2008). Модернизация экономики и общественное развитие, 2. Москва: ГУ-ВШЭ, 6-15.
3
Клейнер, Г.Б. (2011). Новая теория экономических систем и ее приложения. На пути к созданию целостной
экономической теории. Вестник РАН, 9, 794-809.
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Клейнер, Г.Б. (2011). Системный ресурс экономики. Вопросы экономики, 1, 9.
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In the 90s of the twentieth century during the period of transformational changes in the economic
science of the post-Soviet space, the system paradigm was replaced by the mass mastering by economists
of the achievements of “mainstream economics” and attempts to transfer them to the domestic soil for
analysis of the transition economy. However, at the present time the system approach starts to be
intensively used again as a methodology in economic science, which is connected with the awareness of the
increasing fragmentation of empirical generalizations in the economy. That is why “the traditional factorial
analysis of the economy on the basis of four factors of production must be supplemented by an analysis
of its system structure. Labor, capital, natural resources, entrepreneurial abilities create values not by
themselves, but only in the composition of these or those economic systems. Proceeding from this, it is
necessary to consider social and economic development from a new angle  through the prism of creation,
interaction and transformation of economic systems”1.
For the first time this position was formulated in general terms by Kornai in the well-known work
“System Paradigm”2, in which the system paradigm, proposed as a complement to the neoclassical,
institutional and evolutionary paradigms considers the functioning of the economy through the prism of the
processes of creation, interaction, evolution, transformation and liquidation of economic systems.
According to Kornai the essence of the system paradigm (system approach) in the economy is
as follows:
1) the social system is considered as a whole, the object of study are the interrelations between this
whole social system and its parts;
2) Researches have holistic character and do not reduce to any particular discipline (economics,
sociology, political science). Particular attention is paid to the interaction of various spheres of functioning
of the society;
3) The attention of researchers is focused on the institutions that determine the scope and the course
of the specific processes. Institutions have quite a broad meaning as structures that have arisen historically
and evolve by evolution;
4) There is a close linkage in the understanding of the existing organization of society and the
historical process in the course of which it appeared;
5) Special attention is paid to large changes and profound transformations, rather than to small,
constant changes;
6) It is noted that the systems inherent dysfunctions are intrinsic. They are embedded into those
systems and can only be mitigated, but not eliminated, since their ability to self-reproduction is deeply
rooted into the system itself;
7) The comparison is the most typical method in the system paradigm. It is carried out mainly on
a qualitative level.
In the context of the system approach, the main properties of the region as a complex social and
economic, organizational-production and economic system are:
1) Integrity (emergence) – internal unity, the principle irreducibility of the system properties to the
sum of the properties of its constituent elements;
2) Hierarchy – in its turn each component of the system can be regarded as a system, and the system
itself is only one of the components of a more complex system;
3) Purposefulness – “aspiration” to achieve the goal, which expresses the tendency to preserve and
strengthen the main process leading to the goal;
4) Sustainability (homeostasis) – observance of some dynamic equilibrium, which guarantees
the maintenance of parameters in a certain range that determines the existence of the system;
5) Openness – interdependence of the system from the environment and the need for interaction
with it.
The region, as a hierarchical system, is located at the meso-level of economy in the structure of the
country’s economy.
Recently, more and more attention has been paid to the meso level of the economy in foreign and
domestic economic research. Economists Dopfer, Foster and Potts developed the macro-, meso- and
1
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micro-theory of the evolutionary economy, in which “the economic system is a population of rules,
the structure of rules and the process of rules”1. In the development of the country’s economy, an important
role is played not only by the enterprises themselves, but also by the space between them and above them,
what connects the microeconomic level with the macroeconomic level. In the socialist system, the industry
structure acted as a transfer link for central planning and management. The fragmentation and loss
of control in the domestic economy observed nowadays is to a certain extent a consequence of the
uncertainty of the position and functioning of the meso-level economic entities2. Meso economics is
an intermediate level between macro- and microeconomics, on which economic processes of interaction
of regions, industries, infrastructures, large economic complexes (clusters, holdings, large interregional and
intersectoral corporations), intersectoral and inter-regional technological chains and networks are
synthesized3.
Key findings. The hierarchy and positioning of the region at the meso-level are the main system
characteristics that determine the requirements for the construction of strategies for its
development (Figure 1).

Strategic and forecast documents
of the state level
Formal
requirements
to the strategy

Strategy
of the region

Strategic forecasting
of the external environment

Strategies of districts
(roads)

External and internal strategic
imperatives

Sectoral
and corporate
strategies

Strategies
of territorial
communities

Fig. 1. The meso level space of strategirovanie
(Source: own work)
Framework restrictions on the region’s strategic location are set by national strategic documents,
formal requirements for the strategy, and products of district and community strategies. While developing
the strategy, it is necessary to take into account strategic forecasts of changes in the external environment
and take into account the sectoral and corporate strategies of the structure-forming enterprises.
1
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The lack of a system understanding of the present and strategic vision of the future became the main
reason why the strategies of social and economic development of the regions of Ukraine that had been
developed during the last decade did not take into account the global economy trends related to world crises
and integration of the country’s economy into the system of global economic ties (in particular, Ukraine’s
accession to the WTO, the choice of the European integration vector of economic development, the
severance of cooperation ties with countries CIS, etc.), as well as adequately internal patterns and prospects
of regional socio-economic development, which made the implementation of these strategies to be very
problematic.
The methodic, legislative, personnel, informational and resource support for strategic management at
the meso level (at the levels of regions, districts, settlements and communities) is not systematic, and the
necessary regulatory, economic, information, organizational mechanisms for regional strategic management
are not formed, strategic documents are not aimed at solving urgent problems of the development of local
communities. The legislation of Ukraine which have been formed during 2005-2017 years, does not have a
single holistic system for effective institutional support of implementation of the regional projects, that
would allow to systematize all the set of strategic and planning documents in the field of regional
development, as well as the sources of their financing. There are no mechanisms for external and internal
coordination and integration of the strategic documents of different levels, goals, priorities, objectives,
indicators, results of target programs, etc. at the national, regional and local levels. There is no effective
system for monitoring, evaluating, control over the strategic documents to coordinate their implementation
processes.
Everything suggests about the need to move from standard strategic planning to strategirovanie1,2,3
which is based on the system paradigm of the formation process of an integrated multi-level and multiobject system of regional strategic management with a strong internal structure that encompasses and unites
all the components of the strategic process (including strategic planning (SP) objects, SP entities, strategic
institutions, strategic stakeholders, SP results as integrated, holistic and interrelated strategies of the objects
functioning of different levels, from the enterprise or the region and the country as a whole and the
mechanisms of their implementation) in a single system of strategic planning and management.
According to experts4 the need to move from strategic planning to strategirovanie shall be done due
to the following reasons:
1) The need in using of new methods and tools for working with the Future (methods of foresight,
“mapping” of the movement, the development of “maps of the future” etc.) that do not fully fit into the
framework of standard strategic planning;
2) Actual requirements for modernization of strategic planning due to the weak feasibility of
strategies of different types and levels (helplessness of SP);
3) The desire to combine the individual development management tools (software, project, planning,
etc.) with different time horizons into a single complex in different ways;
4) Systemic study and solution of the whole range of problems associated with the implementation of
strategies, such as structural and functional isolation of state structures of different levels, loss of strategic
subjectivity, low level of ownership of software and project tools, insufficient institutional and information
resources, etc.;
5) Formation of poly-subject mechanisms of strategic management on the basis of regional
partnerships (state and business structures, non-profit organizations and population) and organization of
communication processes and institutionalization of the activities of strategic actors to solve regional
problems.
1

Патрикеев, Н.Г. (2004). Управление территорией на основе стратегирования. Ключевые аспекты
функционирования региональной экономики: теория и практика. Пермь: НИИУМС, III, 112-116.
2
Захарченко, А.А. (2009). Стратегирование как особый подход к управлению развитием предпринимательской
деятельности в муниципальных образованиях. Вестник Университета (Государственный университет
управления), 34, 161-163.
3
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образований, 52, 42-234.
4
Ibid.
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The genesis of the term “strategirovanie” allows us to consider it in a broader sense than the “strategic
management” category. With this understanding process of the "strategirovanie" involves not only
the development of a strategic plan and the organization of its implementation, but also other aspects
of managerial and social activities that allow purposefully to translate an object in new quality. It is necessary
to take into account the system character of the management object itself, as the region being an holistic,
reproductive, social, managed, relatively independent social, ecological and economic meso-level system
located on a certain territory, bounded by administrative and territorial boundaries, which unites subsystems
(historical, political, geographical, natural-resource, economic, social) that are isolated in a particular way to
achieve the strategic goals of its development in the internal and external (national and global)
environment)”1. In the case of such a complex system, routinely applied strategic planning procedures,
successfully tested at the corporate level, do not work quite adequately. Strategirovanie is a broader systemic
concept that represents a single technological complex of software and project development tools for the
region’s development strategy (including conceptualization, forecasting, communicative foresight,
development of strategic scenarios, goal setting, planning, design, modeling, programming, situational
analysis) and strategic management mechanisms (stakeholder involvement, formation of poly-subjective
regional private partnerships, controlling, etc.). At the same time, strategirovanie is a continuous process,
including the definition of goals, a multi-level description of the region, environmental assessment, the choice
of ways to implement the strategy, the construction of strategic maps, the definition of the economic basis that
must be created on the territory to form a full-fledged regional strategy, the organization of communication
processes and the institutionalization of strategic subjects activities for solving the regional problems,
monitoring and control over its implementation. Process of strategirovanie which is reviewed as a unified
system, can be considered as a system resource for the application of innovative management in the field
of social and economic development of the territories for mobilizing the internal reserves and creating
conditions for the development of entrepreneurship on the basis of a constructive dialogue between business,
government and society.
Conclusions. The lack of a single systematic and methodological basis for the regional strategic
planning, the heterogeneity of the research elements that makes it difficult to describe the components of
strategic planning, create the prerequisites for addressing the system paradigm of economic theory as a
basis for forming a systemic representation of strategirovanie as a single, multilevel and multi-object
implementation of complex regional strategic development. That makes it possible to use methodological
regulators and a special toolkit of the system theory to reduce uncertainty in making strategic management
decisions at various hierarchical levels.
Prospects for further researches are related to the development of institutional mechanisms to ensure
the implementation of strategirovanie processes, methodological tools and software for its automating to
improve the existing mechanisms of strategic planning and management of social and economic systems at
the meso-level.
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LOGISTICS AS A COMPETITIVE ADVANTAGE
IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL
SECTOR IN UKRAINE
The article substantiates the essence of logistics as a competitive advantage of the agricultural
sector of Ukraine. Approaches to the definition of types of logistics are considered. The deterrent
factors of development of agrarian logistics by types of transportation (automobile, rail, water) are
determined. The factors influencing the dynamics of sales of agricultural machinery are
substantiated: unregulated legislation; military action; devaluation of hryvnia; instability of the
exchange rate; introduction of import duty on agricultural equipment; prices for agrarian products.
The main problems and obstacles in the development of agrarian logistics in Ukraine are
generalized.
Keywords: logistics, agrarian logistics, transport, infrastructure, agrarian sector.
Target setting. Today, logistics is needed in virtually every industry in the developed countries
of the world. Foreign experience, innovative technologies of logistics application have long proved its
effectiveness, especially in the agrarian sector.
In the current context of market economy and globalization processes, more and more developed
countries of the world are betting on strengthening of the role of the agrarian sector. Ukraine has all the
necessary components for further building up and using the potential of the agrarian sector growth. First
of all, it is not only about increasing the export of raw materials, but also the finished products, as well as
the use of new generation agricultural machines, cultivating and harvesting technologies, and improving
the logistics component, which should help minimize losses at each stage and each process.
Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical aspects of logistics development and
logistics management were considered by foreign and domestic scientists, in particular by F. Kotler,
Y. Krykavsky. Problems of logistics development in the agricultural sector in Ukraine were considered by
such national scientists as O. Gutorov, O. Maslak, N. Prozorova, P. Prozorov, O. Shmatok in their works.
At the same time, further research and substantiation of the essence of logistics as a competitive advantage
of the development of the agrarian sector of Ukraine are relevant.
Formulation of research objectives. The purpose of the research is to substantiate the essence
of logistics as a competitive advantage of the agrarian sector of Ukraine. The main task is to determine
the factors and obstacles to the development of agrarian logistics.
Statement of basic materials. The complication of production and the intensification of competition
in the 80-90’s of the 20th century demanded a clearer relationship of logistics with the strategic goals
of enterprises, as well as the enhancement of the role of logistics in increasing the flexibility of agricultural
enterprises, their ability to respond quickly to market changes. Based on this fact, the main task of logistics
was the development of a painstaking and well-grounded proposal that would help to achieve the greatest
efficiency of the agrarian sector enterprises, increase its market share and gain advantages over
competitors1.
Logistics is a set of processes that involve handling, storing and transporting any type of product.
In every field of application, it has its own peculiarities of describing the concept of this term. Therefore, in
the practical sense, logistics is the management of resource provision of economic activity and product
flows, directed from producers to consumers, including informational, financial and service (warehousing,
transport support, etc.) support of these processes.
1

Гуторов, О.І., Прозорова, Н.В., Прозоров, Р.Г. (2013). Формування логістичних систем в сільському
господарстві: монографія. Харків: Цифрова друкарня № 1, 259.
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On the basis thereof, logistics is divided into production and sales. Industrial logistics provides for
production of necessary resources, namely: seeds, fertilizers, plant protection products, fuel and lubricants,
etc. That is, it is responsible for their delivery to the place of destination and takes into account storage
facilities.
Sales logistics in agriculture provides for bringing of grown products to the requirements of state
standards, short-term or long-term storage and transportation of products. Logistics activity is based on
information provision, which is the basis of taking management decisions and financial support of the
respective costs. The separate logistic structure of enterprises includes transportation departments and
warehousing1.
In modern conditions, Western specialists distinguish several types of logistics: logistics associated
with the provision of material production – supply logistics or procurement logistics; production logistics;
sales logistics, or marketing, or distributive, or commercial2,3. Allocated also warehouse and transport
logistics, which are, essentially, constituent parts of each of the 3 types of logistics.
Consequently, the objects of logistics management are information, material and financial flows in
the structure of the activity organization.
An integral part of all types of logistics is also the mandatory presence of a logistic information flow,
which includes the functions of collecting data on the material flow, their transmission, processing and
systematization in the next issue of the finished information. This subsystem of logistics is often called
computer logistics or information logistics4.
Logistics in the agrarian sector of the economy (agrarian logistics) is a new applied area of logistics
related to the application of its provisions and methods in the field of agrarian production. It is this element
that serves as the unification of the rest of the agrarian food sub-complex (cultivation, storage, harvesting,
processing and marketing of agricultural products)5.
In Ukraine, agrarian logistics is at the initial stage of development. Alongside with that, in the
developed countries of the world – the USA, Canada, Western Europe, Australia, Poland, Czech Republic,
Germany, etc., the high efficiency of using logistic approaches and methods in the agrarian sector is long
appreciated. Today, in many countries of the European Union, government structures are increasingly
encouraging enterprises of the agrarian sector to introduce the practice of using the principles of logistics in
their activities.
After the introduction of a complete Free Trade Area with the European Union, competitive conditions
for agricultural business are changing. EU markets are getting closer and opening up more opportunities for
new destinations and new product produced in Ukraine. The devalued national currency has somewhat
mitigated the competitive struggle for domestic enterprises and gives an opportunity to enter new markets
(China, India, Iran, Egypt, etc.), to improve the quality of production and production efficiency. Gradual
opening of new markets for agricultural products will continue the important processes of diversification
of exports and will help to avoid further dependence on the market of an individual country.
High effective demand for agricultural products; the availability of competitive and qualified
managers at the enterprise; continuous work of an agrarian enterprise at optimizing the use of resources;
a competitive approach in agricultural production can be considered competitive advantages in the agrarian
sphere6.
Therefore, domestic agricultural enterprises will have to make great efforts and invest considerable
funds in upgrading their production, marketing policy, finding new partners, and improving product quality.
The need for increased exports of finished goods will open up new productions in the country and create
new jobs, develop infrastructure, attract new investments and develop new technologies. Agrarian logistics
is already being rebuilt into new markets offering new supply systems, opening new transit opportunities,
establishing new partnerships with new transport corridors.
1
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According to the researches by the World Bank, Ukraine took the 80th place (the 61st place in 2014)
among more than 160 countries according to the logistics performance index in the agricultural sector in
2016. The first places of the logistic rating took Germany, Luxembourg, Sweden and the Netherlands.
Except them, the top ten leaders in terms of LPI are Singapore, Belgium, Austria, United Kingdom, Hong
Kong and the United States. China was on the 27th place (one step above the rating in 2014). India
(the fastest growing economy) did not hit the first 30th, but it was in the 35th place, which is 19 positions
higher than its position in 2014. If we will consider the scores for each characteristic separately, Ukraine is
the worst rated in the customs clearance of goods (2.30 points against 4.12 by Germany), which is the 116th
place in the list according to the rating by a separate characteristic. Ukraine was best evaluated for the
timely delivery of goods to destinations (3.51 points against 4.45 by Germany), it is the 54th place in the
list. In general, with a five-point system in 2016, Ukraine received 2.74 points.
From 2007 to 2016, the dynamics of the LPI for Ukraine was as follows: the highest index was
demonstrated by the country in 2014 (the 61st place, 2.98 points), the lowest – in 2010 (the 102th place,
2.57 points, although the country took the 73rd place with a lower overall point of 2.55 in 2007). Moreover,
Ukraine showed the worst index among all the assessed characteristics in the customs clearance of goods
from 2007 to 2016, except for 20141.
According to the opinion of the experts of the World Economic Forum (WEF), the decline in
a number of countries in the ranking depends mainly on two reasons: transport infrastructure and the quality
of logistics services (including transport operators and customs brokers).
In the logistics chain, that is, in the chain, which pass the material and information flows from the
supplier to the manufacturer, one distinguish the following main links: supply of materials, raw materials;
storage of products and raw materials; production and processing of products; distribution of finished
products; transportation; consumption of finished products2.
However, the greatest concern among industry experts is the problem of reliability of the supply
chain. This factor can be considered more important than speed. The key to ensuring reliability is the
effectiveness of customs work. However, given the tendency towards world disintegration, this factor does
not allow to improve the reliability factor.
Having summarized the deterrent factors in the development of agrarian logistics in Ukraine by type
of transportation, one can distinguish the following (Table 1).
Table 1
Deterrent factors in the development of agrarian logistics
Types of
transportation
Automobile

Railway

Water

Factors of development of agrarian logistics
- relatively high cost of transportation;
- loss of time due to accumulation of vehicles at ports in “peak” periods;
- significant wear and tear of machinery and high depreciation costs due to
poor road quality;
- inefficient transportation over long distances.
- state monopoly on the services and property of most railway cars;
- critical period of operation of grain cars;
- low train-handling capacity of railway stations in “peak” periods in ports;
- lack of state investment programs for renewal of the fleet of grain cars.
- high capital intensity of development of own terminals and fleet;
- low mobility and efficiency of transportation, limited transportation areas;
- limited access to deep-sea areas when terminals are located.

1

Eizvestia.com (2017). Індекс ефективності логістики 2016 – Німеччина знову в лідерах.
<http://eizvestia.com/uk/ekonomika-ukr/full/366-indeks-efektivnosti-logistiki-2016-nimechchina-znovu-v-liderax>
(2017, лютий, 10).
2
Крикавський, Є.В. (2005). Логістичне управління. Львів: Львівська політехніка, 684.
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Due to ineffective logistics, domestic producers of agricultural products lose today about $ 20 per 1
ton of manufactured products, which in the annual equivalent at current export volumes of Ukraine reaches
$ 600 million. At the moment, the costs of logistics in the agrarian sector of Ukraine are 30% higher than in
the USA and by 40% in the EU countries1.
As Ukraine, as a country with a great potential in the agricultural sector, plans to increase its export
potential of grain and other agricultural products in the near future, so special attention should be paid to
the development of agrarian logistics and its efficiency.
Despite the fact that the agrarian business is becoming increasingly attractive with investment every
year, and the export of products grows (according to the State Statistics Service of Ukraine, for 8 months
grain and oilseeds accounted for 17.5% of national exports, at that the volume of deliveries grew more than
by 18% compared to the same period last year), developing agriculture needs a modernized fleet of
machinery to ensure this growth.
The dynamics of sales of agricultural machinery is influenced by a set of factors: unregulated
legislation; military action; devaluation of hryvnia; instability of the exchange rate; introduction of import
duty on agricultural equipment; prices for agrarian products.
At the same time, world producers of agricultural machinery consider the Ukrainian market one of
the most promising in Europe. According to the data of the Ministry of Agrarian Policy and Food of
Ukraine, more than 71.3 thousand units of sewing machines, 313.3 thousand units of soil cultivating
machines, less than 132.7 thousand tractors2 were engaged in seasonal field work last year. As far back as
2016, Ukrainian agricultural producers purchased almost 21.7 thousand units of various agricultural
machinery for more than 6 billion USD, at that, these costs are very small taking into account the high
degree of wear and tear of the park, in which the most part is made up of old vehicles or old imported
equipment, which requires constant expenses for purchase of spare parts and repairs. More than 80% of the
equipment does not meet modern requirements. The volume of the Ukrainian agricultural machinery
market, subject to its timely and qualitative upgrade, may reach over $ 3 billion a year.
The import statistics of agricultural machinery in recent years looks disappointing. Since the end of
2014 there has been a tendency to reduce sales of imported agricultural machinery. According to the State
Fiscal Service of Ukraine, in 2014, agricultural machinery for the sum of about $ 667 million was imported,
and in 2015, its import amounted to only $ 177 million. The high cost of imported machinery allowed
domestic producers of agricultural machines to increase production and become more competitive. In a
context of increasing competition, manufacturers often make special financial decisions: in addition to
traditional installments, sellers often provide seasonal repayment3.
But not the less problem, which today impedes the growth of the agricultural machinery market, is
devaluation of the Ukrainian currency. Until now, the issue of timely compensation of VAT to exporters
has not been resolved, which reduces the incomes of agricultural producers, and leak of, or rather
excessively high cost of financial resources in Ukraine.
Banking finances at rates of the NBU from 25% to 19% do not offer to the machinery importers
using the tools of short- and long-term loans, overdrafts. Difficulties with currency regulation (compulsory
sale of currency, the possibility of purchasing currency within the limits specified by the NBU) restrict the
ability of both importers and their customers to acquire new equipment. The effect of deferred demand for
machinery multiplied by the growing market and increased by the available access to more affordable
financing will immediately show an increase in imports of agricultural machinery.
Modern logistics companies are responsible both for their business and for business partners. The
urgent requirement of time is the provision of vehicles performing goods delivery with alarms and GPSmonitoring. The high liability limit for cargo insurance provides additional guarantees for the supply of
products that have a high price (equipment for the construction of grain complexes and terminals, elite
seeds, agricultural machinery, etc.).
1

Agropolit.com (2016). Логістика як конкурентна перевага у розвитку агробізнесу в Україні.
<https://agropolit.com/blog/58-logistika-yak-konkurentna-perevaga-u-rozvitku-agrobiznesu-v-ukrayini>
(2018, березень, 11).
2
Ukrstat.gov.ua (2017). Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському
господарстві у 2016 році: статистичний бюлетень. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, березень, 20).
3
Agropolit.com (2016). Основні перепони розвитку агрологістики. <https://agropolit.com/blog/93-osnovnipereponi-rozvitku-agrologistiki> (2018, квітень, 20).
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The main obstacles in the development of agrarian logistics in Ukraine are:
– lack of a government program for the development of agrarian logistics at the proper level;
– lack of qualified logistics personnel in agricultural enterprises;
– lack of funds for implementing logistic approaches, since software logistics products are too
expensive for domestic enterprises;
– lack of funds for the construction of a sufficient number of modern warehouses;
– lack of funds for the purchase of modern vehicles;
– poor road pavement quality, imperfect digital GPS-software for Ukrainian roads and lack of
a network of communication systems for large-scale transport;
– low investment attractiveness of the agricultural branches in Ukraine, which is largely due to the
imperfect regulatory and legal framework;
– corruption component1.
One of the main problems in the development of logistics infrastructure of enterprises in the agrarian
sector is the limited financial resources for their activities. For most agrarians, the sources of proceeds are
the incomes from the sale of manufactured products and granted services, borrowing funds from banking
institutions, the programs of state support. Within 2014-2015, agricultural producers increased their own
incomes, but expenditures also increased. During the same period, the material and technical resources used
in agriculture increased twice and sometimes even three times. At the same time, the sale prices of products
increased on average by 1.5-2 times. This, of course, contributed to the accumulation of free funds, which
can be directed to the implementation of projects for the development of enterprise infrastructure.
The possibility of attracting financial resources is bank crediting. However, crediting conditions in
the modern period are unattractive. The credit rates offered by the banking institutions with related services
exceed 30% per annum. For example, according to the results of 2014, the profitability level of agricultural
activities of agricultural enterprises made 26.4%2. That is, attracting bank crediting will be an additional
financial burden for agricultural producers.
It is more acceptable for agricultural producers to have state funding programs for allocation funds
for the construction of logistic infrastructure objects and their provision with respective equipment.
However, such programs have not been funded in recent years or the funds allocated from the budget are
insufficient to meet the needs of business entities3.
Conclusions. There are already optimistic forecasts that one should expect high efficiency of
agricultural development in Ukraine subject to overcoming the main obstacles during the formation and
improvement of the logistics system in the agrarian sector. Today, logistics remains a “problem” factor in
the agrarian sector. This is a shortage of modern elevators and low quality of road infrastructure,
insufficient investments in modernization of rail and road transport, therefore, in almost all parts of the
process in Ukraine, there are reserves for improvement of showings, and therefore – for further growth.
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DUE-DILIGENCE IN INITIAL PUBLIC OFFERING
OF CORPORATE SECURITIES
The article deals with a number of scientific and applied issues related to the due-diligence
as an important component of preparatory work on the issue of corporate securities emission,
in particular, initial public offering (IPO). Particular attention is, however, concentrated on the
issue of financial due-diligence. The necessity of distinguishing such new directions of the duediligence as compliance and sustainable development is substantiated. It is determined that the
purpose of the due-diligence is to assess the value of the issuer of securities, taking into account
the complex of financial, legal, market, organizational, corruption and political risks. The results
of the due-diligence assessment is the basis for establishing the share issue rate and making
investment decisions.
Keywords: share emission, due-diligence, cost of an enterprise, cost factors, financial risks,
compliance.
Introduction. The results of emission securities depend on the adequacy of the emission rate, that is,
the price of shares, which they are offered in the case of initial public offering (IPO). Issuers are interested
in the maximum IPO price, and potential investors – on the contrary. For this reason, the emission rate
should be the sign of fair value both from the point of view of the issuer and investors. In order to find out
the optimal emission rate as an important condition for the successful IPO of corporate rights in the stock
market, it is necessary to assess the market value of the company. To fulfill this successfully, it is necessary
to identify all the risks and factors that affect it. To resolve this problem, due-diligence must be carried out.
So, due-diligence is a detailed study, assessment and audit of an enterprise that is a potential investment
object. Taking into consideration the practical absence of the capital market in Ukraine and insignificant
amount of corporate securities, the demand for IPO-due-diligence is low. Besides, the number of scientific
works devoted to the issues of enterprise preparation to IPO of corporate securities is also insignificant.
Analysis of scientific research. Some aspects of the preparatory phase for IPO are covered in the
works of Tereshchenko O. O.1, Nazarenko I. M.2, Rogov G. K.3. At the same time, there is the lack
of significant scientific and methodological works devoted to the issue of the due-diligence procedure.
The purpose of the article. The purpose of the study is to analyse the most relevant aspects of IPO
due-diligence, to systematize the goals and subject of its individual areas, and to substantiate the
recommendations for improving the due-diligence process as a preparatory stage for IPO.
Results. To ensure the successful IPO of securities, it is necessary to go through a number of
preparatory stages: to update the company’s business strategy; select IPO partners (IPO manager, auditor,
bank, underwriter, communication experts); bring the corporate management structure into line with
requirements; regulate financial reporting and controlling; carry out the due-diligence (DD); substantiate
the course of securities emission; prepare a project of emission; develop a concept of communication with
capital market participants; to prepare an investment proposal for potential buyers of securities. According
to the structure of the IPO process, firstly, due-diligence and then the estimation of the asset value is carried
out, after which the optimal price for IPO is determined and the investment offering is carried out too.
In general, due-diligence is conducted in case of securities emission, mergers and acquisitions
(M&A) transactions, and the adoption of significant amounts of credit decisions. Despite the broad scope of
the due-diligence usage, it was initiated by American economists precisely to reduce the lack of information
1

Терещенко, О.О., Бабяк, Н.Д., Іващенко, А.І. та ін. (2017). Інноваційний розвиток корпоративних фінансів:
тенденції та перспективи: монографія. Київ: КНЕУ.
2
Назаренко, І.М. (2011). «Дью ділідженс»: сутність, призначення та послідовність проведення. Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 20, 1, 360-366.
3
Рогов, Г.К. (2018). Система фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та її формування
в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Одеса: Одеський
національний економічний університет.
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in the process of making a decision on the admission of securities to quotations on the stock exchanges.
In practice, there are two types of due-diligence: buy side due-diligence and vendor due-diligence. In the
first case, the DD results should help the investor to answer three questions:
– Whether to invest in the target company, that is, whether to buy the shares of the respective
issuer?
– What is the maximum price you can pay for shares?
– What is the potential of market capitalization growth of the enterprise?
In the context of IPO due-diligence, the so-called Vendor-Due-Diligence is mostly carried out. It is
verification of the most significant risks and cost generators in the interests of the issuer. According to the
results of the audit, the customer receives information about the potential value of the company and factors
that may become an obstacle to the successful securities emission. The issuer receives recommendations for
the most effective emission strategy and IPO options. Relevant results of the due-diligence may be found in
the project of securities emission. The customer of due-diligence may also be a lead manager, who,
according to the results of the enterprise assessment develops a special investment offer for potential buyers
of securities.
In scientific sources, the term "due-diligence" is defined in different ways. On the one hand,
Ukrainian business has progressed to some extent in understanding the essence of Due Diligence (DD),
however, quite often, the DD procedure is interpreted somewhat one-sided: with a tendency to check
legal, tax or accounting issues. In this regard, it should be emphasized that in general there are various
directions of due-diligence (legal, tax, commercial and others). However, the priority is the financial
direction, which focuses on checking the financial aspects of the enterprise, clarifying the cost generators
and assessing the value of the enterprise. Some professionals identify this procedure with an audit.
However, identifying due-diligence with an audit of financial reporting is incorrect, since the purpose of
the latter is to check the accounting data and indicators of financial statements of a legal entity for
expressing an independent opinion about its compliance with the most significant aspects of the
requirements of national accounting standards, international financial reporting standards or other
requirements1. The subject, objectives of the DD procedure and methods for its achieving differ it from
audit, analysis and other similar procedures. A number of authors consider the main purpose of DD
"collecting information about the object and evaluating potential risks related to it." It is defined as "an
accompanying audit service, including a full study of the enterprise, based on an analysis of the
quantitative and qualitative indicators of the enterprise, as well as the system of management and internal
control"2. According to this approach, the opinion that the risk assessment is mostly a means of solving
another, more complex task – the definition of the company’s marginal value from the investor’s position
and from the position of the issuer is not taken into account. Taking into consideration the abovementioned fact, we state that the goal of the company’s due-diligence is to assess the value of the
enterprise taking into account a set of risks that can affect the generators of the enterprise cost. Table 1
summarizes the aims and subjects of the due-diligence in terms of its individual areas: financial,
commercial, legal, tax, compliance, organizational, sustainable development and political.
In the process of financial DD, experts concentrate their attention on the analysis of reporting
information (historical data) and on the verification of planned estimates. The key factors that affect the
value of the company are predicted and scenarios for their development are forecast. The property and
financial condition of the enterprise, the level of its profitability and the potential for generating cashflow are examined. For this purpose, a comprehensive analysis of the financial condition of the company
is carried out, existing ratings and their dynamics, key indicators of accountability, planned and budget
calculations are analyzed. The physical availability of property assets and their fair value is also checked
and in case of need, an inventory is carried out. The quality and objectivity of internal (managerial
reports) and business plans are also examined. The received analytical information is the basis for
assessing the potential of the market value of the enterprise, which is the basis for making a decision
on investing funds.
1

Закон про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність ст. 1. 2018 (Верховна Рада України).
Офіційний вісник України, 9, 50.
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Назаренко, І.М. (2011). «Дью ділідженс»: сутність, призначення та послідовність проведення. Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 20, 1, 360-366.
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Table 1
Objectives and subject of company’s due-diligence
Directions of Due
Diligence

Objectives

Subject

Value Generators are factors that
Identification of risks related to key
influence the discount rate, sales and cash
(Financial DD)
value drivers of a company.
flows forecast, net profit
Enterprise production program, product
Estimation of operational and market
markets and supply production factors,
(Commercial DD)
risks.
key competitors and technologies.
Identification of tax risks related to Tax returns, calculations and other
the accuracy assessment and tax documents characterizing actual and
(Tax DD)
payments by both the investor and planned payments of enterprises for
the target enterprise.
national and local taxes and fees.
Significant legal documents for the
Identification and analysis of risks enterprise’s
activity
(constituent
related to the legal and regulatory documents,
contracts,
licenses,
(Legal DD)
conditions of the enterprise.
authorization documents, documents on
ownership).
Identification of risks associated with
corrupt actions of company officials, The rules and regulations of the
money laundering, violation of anti- enterprise, including those that are
(Compliance DD)
monopoly legislation, imposing established by regulation acts and global
financial
sanctions,
insufficient norms.
information protection.
Quality of management and personnel,
Identification of the potential impact
culture of business processes and
(Organisation
& on the company’s cost of risks
management
culture,
organizational
Human Resources related to organizational aspects of
structure and possibilities for its
activities, management quality and
DD)
improvement, systems of staff motivation
personnel.
and advanced training, etc.
Criteria for sustainable development,
including environmental, economic and
Clarification of the potential impact
social aspects of the issuer’s activities.
(Sustainable
on the enterprise cost, environmental,
Compliance of the enterprise with the
Development DD)
social and economic risks.
existing
social
standards
and
environmental requirements
Identification of political risk effects
Political situation in the country.
(Political DD)
on the company’s business.
In the process of IPO-DD, key indicators of the issuer’s activity should be analyzed and conclusions
about their impact on the potential value of the enterprise are to be substantiated. Thus, the negative value
of the financial results of the latest reporting date is not a sufficient criterion of investment effectiveness
of the issuer. So, out of 11 enterprises that carried out IPO on the Frankfurt Stock Exchange in 2017, five
showed a negative value of the EBIT in the financial reports for the previous year. Moreover, the negative
value of operating profitability (EBIT-marge) of certain issuers was quite high: HelloFresh SE (-15,2%);
Delivery Hero AG (-53,8%); Voltabox AG (-29,1%); Naga Group AG (-185%). However, such a situation
with financial results did not prevent these companies from carrying out successful IPO.
As part of the validation of financial statements and the reasonableness of planned indicators, assets
are audited for possible reassessment and liabilities – to identify underestimated items. There are significant
differences between market and book value of non-current assets. Particular attention is drawn
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to the accuracy of stock assessment and debt ratio. In the latter case, the realistic amount of requirements is
analysed, taking into account the payment ability of debtors. The financial DD goes beyond the purely
financial analysis, as the results of testing other areas have somehow financial implications, that is, they
affect the target indicators and net cash flow forecasting. That is why, the experts responsible for financial
due-diligence should closely cooperate with professionals who check legal, tax, technological and other
issues.
Commercial DD is aimed at assessing the current situation of the company in the market and its
competitiveness. The market and technological factors of the company’s activity should be analysed, in
particular, the industry analysis, the assessment of the situation on the market, the product and technology
analysis are to be carried out. In order to identify the risks and additional opportunities related to the
marketing of products, it is necessary to assess the structure of the relevant market segment and
demonstrate the ability of the enterprise to maintain and expand market share. As part of the industry
analysis, it is necessary to evaluate expert results about the possible behavior of customers and competitors.
The relevant information serves to verify sales volumes and net cash flows forecasts.
During the legal DD analysis the most significant legal aspects of the financial and economic activity
of the enterprise are analyzed. In order to identify the risks of legal nature, constituent documents are
examined, the compliance of the enterprise with the requirements for licensing certain types of activity is
checked, the risks of liability, fulfilling the treaty obligations, the accuracy of the signing contracts and
agreements are assessed. Particular attention is drawn to the potential risks of company`s commercial
contracts with suppliers, consumers, insurance companies, banks, etc.
Tax Direction of DD focuses on checking tax risks that may affect the company’s activities,
in particular its liquidity and financial results. The objective of the tax DD is to assess all tax risks
connected with the possible investment of funds in the enterprise. The potential of increasing tax payments
as a result of M&A transactions and other factors is estimated. In addition, the potential tax burden for an
investor and an enterprise related to the payment of dividends is analysed.
Recently, the issue of compliance has become especially important in the context of investing
in enterprises. In this regard, the so-called "Compliance Due Diligence (CDD)" is an integral part of the
due-diligence process. Compliance originates from the supervisory functions (US Securities and Exchange
Commission (SEC) and US Department of Justice (DoJ)). The above mentioned authorities monitor the
compliance with legislation by companies in case of carrying out operations in the capital market and in the
process of mergers and acquisitions (M&A). At present, the term "compliance" means verification of acting
according to set of rules and regulations of the enterprise, including those that are established by regulatory
acts and global norms. At the same time, CDD does not include issues that form the standard DD program,
in particular, the issue of compliance with tax or environmental legislation. The risks that are audited under
the CDD include the risks connected with corrupt actions of company officials, money laundering, violation
of antimonopoly legislation, imposing financial sanctions, and insufficient protection of information1.
Effective systems of internal control and risk management should operate at enterprises in order to prevent
these risks. According to modern requirements, company management should be personally responsible for
compliance omissions and errors.
As the CDD controls the risks of corruption, the compliance of the due-diligence plays an important
role for the domestic practice of IPO and M&A. Another relevant issue of the CDD is the verification of the
risks connected with cybersecurity. It concerns the protection of information, unauthorized interference
with information systems, unauthorized disclosure of information that can negatively influence the
company’s reputation, etc. As practice shows, the market share of companies is quite sensitive to cyber
threats. Taking into account the imposition of sanctions against Russia, Iran, the DPRK and a number of
other countries, in recent years, the CDD has been largely focused on verifying compliance by one or
another company with a sanctions regime. If the business of a company depends on transactions with
individuals or legal persons subject to sanctions or potentially falling under them – this is a significant risk
that can have a decisive impact on the market value of shares. According to stock market information, the
exchange rate of shares of companies subject to sanctions and related individuals may fall by 50% and
more in the first days after the disclosure of sanctions. Within CDD, in addition to analyzing publicly
1

Zimmer, L. (2016). Compliance Due Diligence als Bestandteil der Due Diligence bei Unternehmenskäufen.
Corporate Finance, 9, 321–325.
64

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

available and internal information regarding compliance, internal control systems checks, it is advisable to
interview key officials of an enterprise in order to find out their understanding of compliance risks and
ways to neutralize them.
An important area of DD is to identify the potential impact on the company’s cost of risks connected
with organizational aspects of activities, management quality and personnel. These issues are clarified in
Organization & Human Resources DD process. The quality of management and personnel, the culture of
business processes and management culture, organizational structure and possibilities of its improvement,
systems of personnel motivation and advanced training are examined. In addition, the organizational
structure should be evaluated according to the volumes and type of the enterprise activity.
In view of the global trends in strengthening the role of the social and environmental aspects of the
enterprise activities, in our opinion, the introduction of a new element in practice of IPO-due-diligence is
fully justified – Sustainable Development DD’s compliance with the issuer. It is related to estimation of the
potential impact of environmental, social and general economic risks on the future market capitalization of
the enterprise. However, the technique of quantitative assessment of this type of risk is rather complicated.
The analysis of the reports of domestic issuers of shares conducted by G. K. Rogov showed that there
no information on environmental risks, labor conflicts, relations with local communities and other
stakeholders in the reports of enterprises. Despite the fact that the environmental and social externalities of
production activity remain an urgent problem for the state and Ukrainian society, they are not transformed
into the risks of enterprises competing only in economic sphere. This indicates that there is a significant
conflict of interest between society and business in relation to the choice of conceptual models of corporate
development1. However, it can be assumed that simultaneously with the adaptation of domestic
environmental and social standards to the EU standards, the influence of sustainable development factors
on the market capitalization of enterprises will increase. In this direction of DD it is necessary to assess the
impact of the enterprise activity on the environment, harmful emissions, available and possible fines,
tendencies in legislation changes in this area. In addition, it is appropriate to identify the potential conflict
of interest between the enterprise and different groups of stakeholders, especially with local communities
and company personnel.
According to J. M. Keynes’s theory, investment decisions depend on the marginal efficiency of
capital, which reflects the relationship between the price of capital assets and their expected returns. This
refers to the interest rate, which equates the present value of a number of annual revenues from the use of
the asset with the price of its offer2. Owing to the fact that investments will be profitable until the marginal
efficiency of capital equals market returns, investors tend to invest in undervalued assets. On the other
hand, the share emission rate should provide the maximum emission income for the issuer.
Thus, the purpose of DD is to determine the real value of the enterprise related to the complex of
diverse risks that are manifested in the implementation of different directions of the due-diligence. The
stated cost is the basis for establishing the rate of corporate emission rights. In the practice of IPO, there are
three ways of setting prices in the primary market: fixed pricing, auctioning and book-building. In the first
case, the price, according to which investors submit applications, are fixed in advance, in the second case
the price is fixed on the basis of the auction method. In case of using the book of applications in the primary
market, the price range will be determined and the price will be formed3. In case of IPO in developing
markets, in our opinion, the most suitable method is the method of book application formation. It is quite
flexible and to a certain extent allows to take into account the price preferences of investors when fixing the
final emission rate.
In order to balance the interests of investors and the issuer, the so-called zone of the agreed emission
rate should be defined. It will serve as a benchmark for the price range when applying the book application
form. The strategic objectives of the issuer, quantitative and qualitative characteristics of the issuer, as well
as strategic guidelines for potential investors should be taken into account. Assuming the fact that the share
1
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issue rate of the enterprise characterizes the value of the issuer, then the maximum (marginal) rate
of purchase of securities (ERIn) from the investor’s point of view should be higher than the actual emission
rate (ER), that is, ERIn > ER. In terms of the issuer, the emission rate will be advantageous if it is higher
than the marginal stock price (ERIs), which is determined by taking into account the results of the vendor
DD, that is, the condition ER > ERIs must be satisfied. Moreover, the target functions of both investors and
issuers are to maximize the difference between their defined marginal rate and the fixed emission rate1.
The emission rate of IPO shares will be successful in the zone of agreement (ZA):
ZA = ERIn – ERIs > 0.
This means that the value of an enterprise expected by investors should exceed the marginal value
from the issuer’s point of view, and the real emission rate is in the interval between the stated expectations.
If the marginal cost of the issuer’s calculations is higher than the marginal cost of the investor’s
calculations, there will be hardly any emission due to the inadequacy of the emission rate set by the issuer.
The problem, however, is that the issuer is always more optimistic about the future cash flows and risks
of the enterprise than the investor. It is because of differences in estimates of expected cash flows and
discount rates that the value of an enterprise in terms of the seller may differ from the respective estimates
of investors. These differences are mostly the result of different vision of future sales volumes, income and
expenses, as well as different approaches to quantitative risk assessments.
Different estimates of value (potential market capitalization) are the result of different access by the
parties to the information on which the calculations are carried out. The purpose of due-diligence is to
reduce the information risks of the investor and the issuer, conceptually, it contributes to the convergence
of the characteristics of ERIn and ERIs. The narrower the harmonization zone is, the higher the possibilities
of a successful IPO are. To approximate the assessments of both parties in the process of due-diligence, it is
necessary to analyze the reasons for the deviation of value by individual factors of influence. These factors
include:
– basic interest rate;
– the value of the beta factor;
– different approaches to the definition of average market income;
– different estimates of the market potential;
– differentiated estimates of expenses ratio.
It should be noted that the higher the risks of investing in securities are, the greater the difference
between the marginal purchase rate and the marginal cost of the sale will be. This is a consequence of
various assessments of the above-mentioned factors of influence on the value. That is, the result of
a financial due-diligence should be not only a quantitative assessment of the risks and cost of the company,
but also the identification of the causes of deviations in the estimates of value obtained by different parties
of the investment process. The analysis of these reasons and factors allows to substantiate recommendations
for their minimization, and, therefore, to fix the agreed emission rate.
Conclusions. An important component of the preparatory phase of the initial public offering
of corporate securities is carrying out the DD, which is a means of reducing the information asymmetry in
the capital market. Taking into account the newest risks and factors influencing the market capitalization
of enterprises, in addition to the traditional directions of the dividends (financial, commercial, legal, tax,
organizational) it is reasonable to distinguish compliance and DD of sustainable development. Compliance
should focus on identifying corruption risks and a set of threats related to money laundering, financial
sanctions, cybercrime. The potential impact on the company’s environmental, social and general economic
risks should be clarified in the process of verifying the enterprise’s activity to the criteria of sustainable
development.
Information on risks and factors affecting the value of the company is the basis for the harmonization
of the emission rate, which would be acceptable both for the issuer and for potential investors. The
emission share rate must be in the so-called zone of cost-coordination by both parties. A prerequisite for the
existence of such a zone is the excess of investors’ estimates of the marginal rate of purchase of securities
1
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on the issuer’s estimates of the marginal stock price. This means that estimates of the market value of the
target company (the market value of the shares) by investors should exceed the value of the relevant
estimates that of the issuer. According to the findings of the DD, recommendations should be made
for minimizing the deviations in the assessment of the company’s value and the coordination of the price
of IPO. It is reasonable to use the outlined technologies of due-diligence in preparatory activity of corporate
bonds.
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ESTABLISHING OF ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL
MODEL FOR CREDIT ACTIVITY IN THE CONDITIONS
OF HIGH UNSAFETY OF MARKET ENVIRONMENT
The article is devoted to the development of an organizational and functional model for the
implementation of banking activities in the context of growing market environment risks. The
author’s position is that improving the organization of credit activity with problem loans today is
the highest priority in the activities of banking institutions. It is determined that effective lending
activity of banks in Ukraine can provide improvement of the financial sector and restoration of
growth rates of the real economy sector of the country. The organizational and functional model,
which is formed by the author, proves that its implementation is the basic condition for
maintaining favorable credit potential and efficient functioning of the bank. For the first time the
initial provisions for the implementation of credit activities of any banking institution are
presented at four hierarchical levels based on a risk-oriented approach.
Keywords: credit activity, credit policy, credit operations, organizational and functional model,
market environment, riskiness, credit management.
Постановка проблеми. Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення
сталого економічного зростання в Україні. Вітчизняні банки проходять серйозну перевірку часом в
умовах постійних економічних та політичних катаклізмів. Рівень розвитку економіки значною
мірою залежить від стану банківської системи. Економічна та політична нестабільність в Україні
виявила вразливість банківської системи. Тому для виходу з кризи потрібна трансформація
банківської системи, як ключова умова відновлення зростання економіки країни, підтримка
стабільності функціонування українських банків, підвищення довіри населення до банківської
системи.
Сьогодні банківський сектор має величезне значення завдяки його зв’язкам з усіма галузями
економіки. Основні операції банків полягають у забезпеченні безперебійного грошового обороту
капіталу, а також створення сприятливих умов для вкладення коштів з метою накопичення
заощаджень в національній економіці. Діяльність банківських установ сприяє активізації ринкових
процесів у суспільстві, так як створюються умови для активного залучення дедалі більшої кількості
економічних суб’єктів в механізм функціонування ринкового господарства, формуванні сучасного
ринку фінансових послуг та цивілізованих форм його організації і функціонування.
Кредитні операції банків є найбільш дохідними, але водночас і досить ризиковими. Аналіз
сучасних тенденцій розвитку банківської системи України свідчить, що обсяги кредитування
постійно зростають і в абсолютних, і у відносних показниках. Разом з тим зростає і частка
проблемної позикової заборгованості в кредитних портфелях банків.
На сучасному етапі виникає необхідність не тільки зменшувати частку проблемних кредитів в
структурі кредитного портфеля, але й не допустити їх виникнення у майбутньому для мінімізації
кредитного ризику, забезпечення фінансової стійкості банку та довіри до банківської системи з боку
населення. Таким чином, вдосконалення організації кредитної діяльності з проблемними кредитами
сьогодні є найвищим пріоритетом в діяльності банківських установ і свідчить про актуальність
даного дослідження.
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Мета статті: поглиблення теоретичних і практичних засад здійснення кредитної діяльності
банків в умовах зростання ризиків ринкового середовища та розробка її організаційнофункціональної моделі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, у поточній ситуації банківська
діяльність й надалі продовжує характеризуватись невисокою активністю кредитних операцій.
Протягом 2016 р. обсяг банківського кредитного портфеля порівняно з 2015 р. збільшився на 4,2%,
тобто з 965,09 млн. грн. до 1005,92 млн. грн., що зумовлено у значній мірі конвертацією валютних
кредитів у гривневі. Обсяг суми кредитів, наданих фізичним особам, протягом останнього року
знизився на 10,43% і становив 847,09 млрд. грн., а кредити, надані суб’єктам господарювання,
за підсумком 2016 р. збільшилися на 1,98% і на початок 2017 р. досягли значення у розмірі
157,39 млрд. грн.1 Незначний обсяг банківського кредитування пов’язаний із системною проблемою
нестачі довгострокових ресурсів у банківській системі, обмеженим доступом до нових запозичень
на міжнародних ринках, погіршенням платоспроможності позичальників, збільшенням обсягів
проблемних кредитів, а також зниженням мотивації банків до кредитування внаслідок існування без
ризикових високоприбуткових інструментів – ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ, частка яких
на початок 2017 р. становила 24,6% чистих банківських активів2.
У 2-ій половині 2017 року кредитування бізнесу подешевшало, але ставки за корпоративними
кредитами знижувалися повільніше, ніж по депозитах населення. Це свідчить про потенціал
подальшого зниження ставок по кредитах бізнесу. У банківському секторі спостерігаються
оптимістичні очікування. Останнє опитування про умови кредитування засвідчив, що переважна
більшість банків протягом року планують прискорити кредитування бізнесу і населення.
Роздрібне кредитування продовжить рости завдяки підвищенню доходів населення. Зростання
портфеля кредитів фізичним особам свідчить про відновлення кредитування після тривалої перерви.
Зниження ставок дозволить істотно поліпшити цінові умови кредитування до кінця року. Однак
розвиток корпоративного кредитування в подальшому буде стримуватися низьким рівнем захисту
прав кредиторів, через що банки повинні робити жорсткішими вимоги до забезпечення, прозорості
та звітності позичальників.
В Україні найбільші групи позичальників є бізнес-групами зі складною, часто непрозорою
структурою, зі спільним бенефіціаром та активами в кількох галузях. Зв’язки між компаніями
бізнес-групи зазвичай нестійкі: групи регулярно створюють нових юридичних осіб, можуть
переводити центр операційної діяльності та фінансові потоки з однієї компанії на іншу тощо.
Кредитування учасників таких груп створює підвищені ризики як для окремих банків, так і для
системи, адже фінансові труднощі в одному з напрямків бізнесу у багатьох випадках призводять до
припинення обслуговування боргів усієї групи.
Накопичення кредитів бізнес-групами зумовили два основні фактори. Перший – складність
оцінки зв’язків між позичальниками в межах групи та її боргового навантаження в цілому. Другий –
видача кредитів на неринкових умовах, у тому числі кредитування пов’язаних осіб банками, які
входять до тієї ж бізнес-групи, що й позичальники. Саме кредитування пов’язаних осіб створює
додаткові ризики для системи, бо банки отримали подвійну проблему: високу концентрацію
кредитного портфеля та низьку якість позичальників.
З 2017 року банки враховують ризики групи, до якої належить позичальник, та додатково
використовують консолідовану фінансову звітність материнської компанії групи для розрахунку
кредитного ризику окремого підприємства. З 2018 року всі позичальники банків із сумою кредиту
понад 200 млн. грн. повинні мати фінансову звітність за стандартами МСФЗ, підтверджену
аудитором. Також Національний банк України протягом 2017 року формує перелік учасників бізнесгруп, що є власниками та/або позичальниками банків, та здійснюватиме консолідований нагляд
за банками з урахуванням фінансового стану та платоспроможності цих груп. Проблема може бути
вирішена лише за умови обґрунтованого визначення ризику кредитних активів, підвищення їх
якості, зниження високих концентрацій у корпоративному секторі і виключення практики видач
1
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науково-практичній журнал: Фінансовий простір, 3, 27, 41-47.
2
Офіційний сайт Національного банку України (2018). <http://www.bank.gov.ua/control/uk/index>
(2018, червень, 11)
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кредитів на неринкових умовах. Погоджуємося з тими вченими1, які вважають, що відновленню
кредитування повинно сприяти очищення комерційними банками своїх балансів від непрацюючих
кредитів шляхом їхньої реструктуризації, стягнення та реалізації застави, списання зарезервованої
заборгованості.
З метою поліпшення стану кредитування банками України, НБУ запровадив з початку 2017
року нові правила оцінки розміру кредитного ризику та визнання непрацюючих активів, зокрема
кредитів, згідно з Постановою Правління НБУ №351 “Про затвердження Положення про визначення
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями”. Новий
документ передбачає усунення ряду істотних пропусків в поточних регуляціях, які давали
можливість банкам істотно занижувати частину проблемних кредитів і об’єми кредитного ризику
по активах. Тепер українська практика максимально наближена до міжнародної. Банки
відображають реальну якість кредитного портфеля та активів2. У перші місяці після запровадження
вище зазначеного нормативного акту банки визначали дефолтних позичальників за ознаками,
здебільшого не пов’язаними з прострочкою сплати боргу. Тому банківська спільнота нарікала, що
регулятор запровадив занадто жорсткі критерії визначення неспроможності боржника виконувати
зобов’язання перед банком. Проте, з часом велика кількість позичальників, визнаних дефолтними
від самого початку, справді перестали обслуговувати борги. Тож частка кредитів, прострочених
на понад 90 днів, зростала, й на сьогодні становить майже 80% всіх непрацюючих кредитів. Хоча
прострочка більше 90 днів стала головним критерієм для визначення непрацюючих кредитів
у цілому по банківській системі, існують галузі, для яких додаткові фактори дефолту переважають
(рис.1). Ідеться про кредити сільському господарству (78% непрацюючих кредитів за додатковими
критеріями) та видобуванню (52%). Для сільського господарства ключовий критерій дефолту –
реструктуризація боргу з прощенням його частини або капіталізацією відсотків, не сплачених
протягом 90 днів. Для добувної промисловості – реструктуризація боргу, що стала наслідком
фінансових труднощів боржника.
Отже, виходячи з представлених в діаграмі даних станом на 01.11.2017 року, можна виділити
три основні сектори економіки, у яких зосереджена найбільша частка проблемних кредитів, а саме:
будівництво – 79%, торгівля – 67% та машинобудування – 65%. Якщо базовий макроекономічний
прогноз НБУ реалізується, якість кредитних портфелів банків підвищуватиметься. Але, за
розрахунками НБУ, повернення проблемних кредитів не стане масовим, навіть якщо економічні
умови значно покращаться. Водночас якість валютних кредитів фізичним особам та гривневих
кредитів бізнесові практично не зміниться. Якщо ж економіка відновлюватиметься повільно, а курс
гривні знижуватиметься, наявний портфель проблемних кредитів практично не буде
відновлюватися, залишаючись джерелом системних ризиків.
За розрахунками НБУ, частка непрацюючих валютних кредитів фізичним особам зростатиме й
наближатиметься до 100%. Водночас якість гривневих кредитів зростатиме. Якість авто- та інших
кредитів – відновлюватиметься до докризових показників3.
Дослідження довело, що у 2017 році банки почали активніше працювати з проблемними
боргами, здебільшого списуючи їх та продаючи з дисконтом. Відбулася реструктуризація
заборгованості кількох великих бізнес-груп, які вже здатні обслуговувати борги, хоча й за нижчими
ставками, ніж до кризи. Однак через неефективність судової системи на сьогодні стягнення
забезпечення за проблемними кредитами неможливе або потребує вкрай багато часу. Тож
реструктуризація, продаж, списання поки залишаться основними інструментами для розчищення
балансів банків від непрацюючих кредитів.
У листопаді 2017 року за підтримки ЄБРР НБУ розробив законопроект «Про діяльність
з управління заборгованістю». Відповідно до його положень, банки зможуть продавати проблемні
борги спеціалізованим компаніям з управління заборгованістю, що повинні відповідати жорстким
1

Карчева, Г. (2010). Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи
їх вирішення. Вісник НБУ, 8, 26-32.
2
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями 2016 (Національний банк України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33> (2018, червень, 06).
3
Bankografo.com (2018). Аналіз банків України: огляд, графіки, факти <http://bankografo.com/analizbankiv/
bankivska-analityka> (2018, червень, 08).
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Рис. 1. Частка проблемних кредитів за секторами економіки України
вимогам до розміру статутного капіталу та джерел фінансування й матимуть обмежені можливості
залучати кошти фізичних осіб. Такі компанії безпосередньо вестимуть переговори з боржниками,
щоб урегулювати проблемні питання та умови сплати боргів. Ухвалення закону дасть змогу банкам
швидше розчищати баланси від проблемних кредитів та покращить їхній фінансовий стан.
Критичний огляд спеціальної літератури та нормативно-законодавчих актів довів, що НБУ
оновлює модель для оцінювання ймовірностей дефолту позичальників. Відповідно до вимог НБУ,
банки мають оцінювати кредитний ризик суб’єктів господарювання передовсім на основі
логістичної моделі. НБУ періодично оновлюватиме модель та власну оцінку ймовірностей дефолту,
щоб урахувати зміни економічних умов. Перше оновлення відбудеться протягом першого півріччя
2018 року. У новій версії моделі, яку НБУ невдовзі запропонує банкам для ознайомлення,
передбачено такі принципові зміни:
– компанії буде поділено за видами економічної діяльності на 5 груп замість поточних 4-х;
– на основі нових даних звітності позичальників буде переглянуто перелік фінансових
коефіцієнтів, використовуваних у логістичній моделі для розрахунку інтегрального показника
боржника – юридичної особи;
– буде удосконалено підхід до визначення ймовірності дефолту (PD). Кожен вид діяльності
матиме окрему шкалу ймовірностей дефолту. Це дасть змогу точніше оцінювати кредитні ризики,
адже конкретні банки можуть спеціалізуватися на тій чи іншій галузі.
Встановлено, що протягом 2017 року НБУ проводив аналіз коректності оцінки банками
кредитного ризику позичальників. Його метою було упевнитися, що банки правильно розуміють
принципи та вимоги нового положення і послідовно застосовують їх на практиці. За результатами
аналізу буде внесено окремі уточнення до положень Постанови НБУ №351. Надалі НБУ
здійснюватиме щорічну безвиїзну верифікацію кредитного ризику банками. Також, починаючи
з 2018 року, НБУ запроваджує щорічне стрес-тестування з метою оцінити стійкість банків
до економічних шоків.
Отже, підсумовуючи результати проведеного дослідження все вище сказане, можна зазначити,
що частка непрацюючих кредитів поступово знижується після досягнення історичного максимуму
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58% у липні 2017 року. Найбільше помітний прогрес – за кредитами фізичним особам
в національній валюті завдяки розгортанню нового кредитування. Якщо економіка зростатиме,
якість кредитного портфеля помірно покращуватиметься, проте обслуговування більшості
непрацюючих кредитів уже ніколи не відновиться. Банки мають прискорити розчистку балансів
шляхом продажу та списання непрацюючих кредитів. Процес пришвидшиться, якщо буде ухвалено
Закон «Про діяльність з управління заборгованістю». Впровадження НБУ обов’язкового порядку
надання протягом першого півріччя 2018 року плану роботи із проблемною заборгованістю,
постійний моніторинг якості активів, щорічна оцінку банків, що серед іншого передбачає стрестестування забезпечить підвищення стійкості банківського сектору до макроекономічних шоків.
Отже, аналіз сучасного стану банківської системи України, дозволив сформувати основні
проблеми, які виникли в даний період в кредитній діяльності банків:
1. Зростання боргу по кредитах. За даними НБУ, частка проблемної заборгованості
на 30.05.2017 р. складає 10,5 % (77 млрд. грн.)1.Реальний же обсяг прострочень невідомий.
В Національному банку України зауважують, що загальна вага проблемних кредитів зростає через
скорочення банками реального кредитного портфелю. Також регулятор нарікає на відсутність ринку
проблемних активів. Крім недоотримання доходів, у зв’язку з погіршенням якості кредитів, банки
вимушені створювати резерви під проблемні позики. Не менш серйозна проблема пов’язана і
з валютними кредитами: банки повинні забезпечувати додатковими резервами суму валютних
кредитів у гривневому еквіваленті, котра зросла.
2. Збільшення обсягу інсайдерських позик. За словами експертів, помітний удар відчувають
установи, в яких значна доля інсайдерських кредитів – виданих акціонерам або пов’язаним з ними
особам. Прийнято, що якщо частка інсайдерських кредитів перевищує 30 %, то банк украй
уразливий під час кризи. У деяких же українських банках, за словами експертів, цей показник
суттєво більший. Існує навіть випадок, коли він досягав 93%.
За умов високої ризикованості ринкового середовища фінансова стійкість банку залежить від
забезпечення прибуткової діяльності, вибору раціонального варіанта розміщення ресурсів,
можливості оцінювати та контролювати ризики. Сучасні умови діяльності, пов’язані із складністю
визначення ефективності проведення кредитування в ситуації конфлікту інтересів контрагентів
кредитної угоди, неможливість передбачення дій позичальників в різних умовах розвитку економіки
та інформаційна недостатність, висунули на перший план необхідність у всебічно продуманих й
раціональних управлінських рішеннях. Підґрунтям для їх прийняття виступає застосування науково
обґрунтованих підходів та розробка на їх основі цілісної організаційно-функціональної моделі
кредитної діяльності, що є базовою умовою збереження сприятливого кредитного потенціалу й
ефективного функціонування банку. Така модель кредитної діяльності є невід’ємною складовою
кредитної політики банку і спрямована на максимізацію фінансового результату та зниження
ризикованості кредитної діяльності для забезпечення ефективності банківського функціонування на
довгострокову перспективу. На думку авторів, організаційно-функціональна модель здійснення
кредитної діяльності банків в умовах зростання ризиків ринкового середовища повинна бути чітко
структурована, що дозволить комплексно об’єднати кредитну стратегію банку, кредитні процеси і
технологію кредитування. Отже, системний підхід дозволяє виявити порядок і послідовність дій
працівників при застосуванні ними методів та заходів щодо здійснення кредитної діяльності. Крім
того, модифікація організаційно-функціональної структури банку, актуальність якої зумовлена тим,
що останніми роками в закордонній практиці кредитного менеджменту все більшу увагу почали
приділяти вдосконаленню організаційної структури банку на базі ризик-орієнтованого підходу.
Її основою виступає розподіл відповідальності за фінансові результати по «центрах
відповідальності», що було запропоновано ще в 1952 році Дж. Хігінсом. Тобто це структурні
підрозділи («профіт-центри»), що контролюють окремі аспекти діяльності банку, а їх керівники
самостійно приймають рішення в межах рівнів толерантності та несуть повну відповідальність
за виконання планових показників. Із врахуванням цього, в розробленій організаційнофункціональній моделі (рис. 2), здійснення кредитної діяльності проводиться на чотирьох
ієрархічних рівнях. Ієрархічні рівні діють в межах загально банківського і внутрішньо банківського
1

24tv.ua (2018). Найбільші банки України втратили близько 60 мільярдів через конфлікт на Донбасі
<http://24tv.ua/news/showNews.do?naybilshi_banki_ukrayini_vtratili_blizko_60> (2018, червень, 11).
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щаблях, що з організаційної позиції відповідає принципу незалежності, тобто дозволяє забезпечити
найефективніший розподіл обов’язків та повноважень для уникнення конфлікту інтересів шляхом
відокремлення функцій кредитного менеджменту від підрозділів, що безпосередньо здійснюють
фінансові операції.
Зазначені рівні відрізнятимуться в банках, що обумовлено специфікою їх кредитної діяльності
та підрозділами, які створюються для забезпечення менеджменту банку. Так, на рівні окремих
бізнес-процесів (підрозділів, що генерують кредитний ризик), які відповідають за прийняті ризики,
визначається перша лінія захисту. Другий рівень становить підрозділ чи служба ризикменеджменту, функціями яких є забезпечення першого рівня інструментами для мінімізації та
якісної оцінки кредитного ризику. Третім рівнем виступає внутрішній аудит, який виявляє
реалізовані ризики, ідентифікує їх виникнення та причини не усунення. Четвертий рівень становить
спостережна рада та правління банку, які відповідають за стратегічне планування, встановлення
цілей і завдань.
Вважаємо, основна роль в кредитній діяльності банку належить внутрішньому аудиту та
департаменту ризик-менеджменту, діяльність яких спрямована на конкретні методи й заходи для
досягнення поставлених цілей, реалізацію бізнес-стратегії. Застосування в роботі вітчизняних банків
організаційно-функціональної моделі здійснення кредитної діяльності надасть змогу досягти
наступних заходів менеджменту кредитної діяльності:

усунути фактори, що спричинили найбільші втрати від проблемних кредитів, зокрема
через конкретне визначення цільового ринку; значної концентрації кредитних вкладень в розрізі
позичальників, галузей або регіонів; несвоєчасного застосування заходів реагування
співробітниками кредитного відділу на індикатори, що свідчать про неплатоспроможність
позичальника; відсутність правових процедур розірвання кредитного договору з найменшими
негативними наслідками;

визначити гранично можливий обсяг проблемних кредитів, що може бути
розрахований як відношення обсягу прогнозованих втрат до загального обсягу кредитів
в динаміці;

впровадити ліміти концентрації кредитів в розрізі позичальників, галузей або
регіонів шляхом структурування кредитних операцій, визначення їх оптимальних розмірів і
термінів.
Така інтеграція рівнів захисту кредитної діяльності виправдана з тієї позиції, що кредитна
діяльність не виступає функцією окремого відділу, як це можемо спостерігати у вітчизняній
банківській практиці, а є колегіальним процесом, який має забезпечити проведення комплексного
кредитного менеджменту. Проте для того, щоб дана модель запрацювала, необхідно підвищувати
культуру проведення кредитних операцій безпосередньо в бізнес-процесах, що, насамперед,
потребує розуміння необхідності в її імплементації топ-менеджментом.
При цьому важливе значення в кредитній діяльності комерційного банку набуває перехід
до системи аналізу та управління кредитним ризиком. Оцінювання та подальший аналіз ризику
кредитної діяльності запропоновано здійснювати поетапно, на основі визначення інтегрального
показника. Вважаємо, методика оцінювання має максимально врахувати ці особливості та втілювати
диференційований підхід до аналізу та управління кредитним ризиком. Проте цілком очевидно й те,
що мінімальний рівень уніфікації методики оцінки кредитного ризику є необхідним, адже це
допомагає банкам розробити власну систему підтримки управлінських рішень з надання позик та
забезпечує заданий рівень якості кредитного портфеля банку1 Крім того, перехід від управління
кредитним ризиком окремих кредитів до управління ризиком кредитного портфеля, має стати
основним вектором в ефективній організації кредитної діяльності банківської установи, оскільки
в кризових умовах загальноприйняті підходи до управління ризиком втрачають ефективність. Суть
портфельної концепції зводиться до диверсифікації та припускає, що ризик портфеля може бути
нижчим від ризику кожної з його складових за рахунок розподілу ресурсів між різноманітними
активами.

1

Волкова, В.В., Волкова, Н.І. (2016). Тенденції та перспективи управління кредитною діяльністю банків.
ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 1, 28-33.
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Загально банківський рівень
Стратегічний рівень
4 рівень захисту

Спостережна рада

Правління

Затвердження внутрішніх положень, стратегічне планування, встановлення
цілей і завдань, оцінка небезпек мікросередовища. Встановлення лімітів, їх
моніторинг, аналіз ризикової діяльності. Оцінка кредитних ризиків за
операціями, які мають відповідати рівню толерантності банку.
Профільні комітети

3 рівень захисту
Тактичний рівень

Комітет з питань управління
активами та пасивами

Внутрішній аудит
банку

Кредитний комітет
Розробка методик, процедур, положень щодо
кредитної діяльності, моніторинг фінансового
стану банку та середовища, визначення заходів у
відповідності до стратегічних цілей, встановлення
лімітів, аналіз банківської звітності.

Тарифний комітет
Комітет по фінансовому
моніторингу

Департамент ризиків
Внутрішньо банківський рівень

Оперативний рівень

Мідл-офіс

2 рівеньзахисту

Розробка методик, процедур, положень щодо кредитної діяльності,
моніторинг фінансового стану банку та середовища, визначення
заходів у відповідності до стратегічних цілей, встановлення лімітів,
аналіз банківської звітності про надані та повернені кредити.
1 рівень захисту

Операційний рівень

Фронт-офіс

Підрозділи, що здійснюють
кредитні операції

Підрозділ ризикменеджменту

Бек-офіс

Підрозділи, що
супроводжують кредитні
операції

Виконання внутрішніх положень щодо обмежень кредитування, оперативне реагування на зовнішні і внутрішні
фактори, що впливають на дохідність та ризик, підготовка звітності, збір та аналіз інформації.

Рис. 2. Організаційно-функціональна модель здійснення кредитної діяльності

Рис. 2 Організаційно-функціональна модель здійснення кредитної
діяльності
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Висновки. Сьогодні кредитна діяльність вітчизняних банків є важливим аспектом розвитку
ринкового середовища та економіки держави в цілому. Розробка та проведення послідовних і
грамотних управлінських заходів, пов’язаних із формуванням ефективної кредитної діяльності
банківської установи, є важливою умовою забезпечення прибуткової діяльності банку
за допустимого рівня ризику. Формування організаційно-функціональної моделі здійснення
кредитної діяльності та її впровадження в практичну діяльність вітчизняних банків має важливе
значення з позиції можливості вибору ефективних методів здійснення кредитних операцій, що
повинне відбуватися із врахуванням специфіки організації менеджменту банківської установи.
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The potential efficiency of IT implementation in the process of Government managing is researched
in this article. The basic definition of term “information supply” is observed. The basic principles
and tasks of national informational policy are analyzed. The results of informatization of Ukrainian
system of public governance are researched. The analysis of efficiency of the information support
managing in governing activity of executive authority on the example of Verkhovna Rada of
Ukraine is conducted. The expediency and effectiveness for implementation of the electronic
document circulation system in managing of the determined functions execution by Government
bodies are observed. It was stressed on the potential usage of e-governance in launching
of electronic management system both on national, as well as regional and local levels. The analysis
of local informational sector in national economy was carried out. The GDP growth prognosis due
to informatization in the process of Public governance managing is proposed.
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Постановка проблеми
Світовий досвід свідчить про підвищення ефективності діяльності органів публічної влади за
рахунок впровадження ІТ. Статистичні дані свідчать про зростаючу роль у розвитку національної
економіки галузей, пов’язаних з ІТ. Особливої уваги заслуговує дослідження кількісних показників
поліпшення адміністративного процесу функціональної діяльності органу публічної влади.
Відсутність методики системного аналізу підвищення ефективності та результативності виконання
покладених функцій та конкретних завдань на орган виконавчої влади унеможливлює з’ясування та
обґрунтування якості та економічної доцільності реалізації політики інформатизації управлінської
публічної діяльності; цільове використання коштів на реалізацію конкретних заходів. А головне –
забезпечити зростання макроекономічних показників за рахунок впровадження ІТ в публічне
адміністрування та управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідження теоретичного питання поняття інформаційного забезпечення в системі
державного управління висвітлюється у наукових працях таких вчених: В.Г. Атаманчука,
О.А. Бережного, Ю.К. Денисова, В.С. Цимбалюка, Ю.І. Черняка, І. Клименка, С. Луценко1,
К.В. Меліхова2, який розкриває у своїй статті шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення
1

Луценко, С.М. (2011). Пріоритетні напрямки розвитку інформаційного забезпечення органів влади.
Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/
doc/1/06.pdf>. (2018, червень, 02)
2
Меліхов, К.В. (2010). Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення органів публічної влади. Теорія
і практика соціального управління, 60-63.
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органів державного управління. Питання електронного документообігу, яке є досить актуальним
сьогодні в державному управлінні, яскраво описано у працях В.П. Писаренка1,2, В.А. Корнута3,
С.В. Радченка4.
Реалії функціонування сучасних держав та їх інституцій крізь призму глобалізаційних
інформаційних процесів відображаються у працях А. Альберті, В. Беккерс, Т. Геблер, Д. Кеттл,
Г.Пітерс, Л.В. Сморгунов та ін.
Постановка завдання
Метою статті є обґрунтування необхідності створення ефективного процесу адміністрування
функціональної діяльності органу публічної влади за рахунок впровадження ІТ. Впровадження
системи об’єктивних критеріїв та показників оцінки ефективності заходів по інформатизації
управлінської та виконавської діяльності.
Виклад основного матеріалу
Останнім часом одним з пріоритетних напрямів державної політики країн-членів
Європейського Союзу стало виробництво і використання ІТ практично у всіх сферах суспільного
життя. У зв’язку з цим до пріоритетних завдань держави належить формування та розвиток
інформаційної інфраструктури на державному та регіональному рівнях. Інформаційні технології
сприяють формуванню нових ефективних засобів управління і взаємодії органів влади, місцевого
самоврядування, господарських структур і громадян. Це нова можливість підвищення якості
управління за рахунок надання послуг державних органів електронними засобами.
Актуальність використання ІТ в діяльності органів публічної влади обумовлена низкою
заходів: пріоритетністю реформ децентралізації, зазначених у стратегії «Україна – 2020»,
результатом яких має стати прозорість та відкритість інформації, а також ефективність та гнучкість
структури із застосуванням новітніх інформаційних технологій таких, як е-урядування. Також,
використання ІТ дає змогу підвищити якість тa швидкість обробки і передачі інформації, потік якої
постійно зростає.
Сьогодні інформація здійснює значущий вплив на функціонування різноманітних соціальних
систем як на міжнародному рівні, так і загальнодержавному. З огляду на це, інформаційне
забезпечення процесів управління стає найважливішим видом забезпечення практично усіх сфер
діяльності суспільства. Відтак, інформаційне забезпечення публічної влади є основою для
прийняття і ефективної управлінських рішень. Поширення інформаційних технологій в роботі
органів публічної влади дозволяє підвищити рівень управлінської діяльності.
З’ясовуючи важливість інформаційного забезпечення управлінської діяльності органів
публічної влади варто окреслити основні дефініції терміну «інформаційне забезпечення» (табл. 1).
Аналізуючи праці науковців, серед яких Р.А. Калюжний, Л.В. Балабанова, С.М. Петренко,
Г.А. Титоренко можна стверджувати, що не існує єдиного погляду на розкриття змісту
досліджуваного поняття.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про інформацію»5, інформація – це будь-які відомості та/або
дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Якщо узагальнити вищеописані визначення, можна стверджувати, що «інформаційне
забезпечення» це: 1) інформація, як необхідна складова управлінської діяльності; 2) інформаційне
забезпечення, що передбачає процес інформаційної діяльності; 3) основа для прийняття ефективних
та повноцінних управлінських рішень, що в майбутньому забезпечать значну продуктивну
діяльність установи.
1

Писаренко, В.П. (2011). Електронний документообіг в органах влади. Харкiвський регiональний iнститут
державного управлiння <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-2/doc/1/04.pdf> (2018, червень, 02).
2
Писаренко, В.П. (2012). Упровадження електронного документування в органах публічної влади
та місцевого самоврядування. Дніпропетровський регiональний iнститут державного управлiння
<http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-02(8)/12pvpvms.pdf> (2018, червень, 02).
3
Корнута, В.А. (2012). Основи організації електронного документообігу. Довідково-інформаційні матеріали.
Івано-Франківськ, 58, 12, 44.
4
Радченко, С.В. (2013). Особливості систем електронного документообігу у державних органах України.
Статті та повідомлення. Державна архівна служба України <http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/
AU_4_2013/02.pdf> (2018, червень, 03).
5
Закон про інформацію 1992 (Верховна Рада України). Відомості ВРУ, 48, 650.
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Таблиця 1
Основні дефініції терміну «інформаційне забезпечення»
№
1

2

3

4

Визначення
поєднання усієї інформації, що використовується, специфічних
засобів і методів її опрацювання, а також діяльність фахівців
щодо ефективного використання даних, відомостей, знань в
організації управління конкретною системою
сукупність дій з надання необхідної для управлінської діяльності
інформації в зазначене місце на основі певних процедур із
заданою періодичність
сукупність реалізованих рішень щодо обсягів інформації, її
якісного та кількісного складу, розміщення і форм організації.
При цьому метою інформаційного забезпечення є своєчасне
подання необхідної та достатньої інформації для прийняття
управлінських рішень.
найважливіший елемент інформаційних систем і інформаційних
технологій, призначений для відображення інформації, що
характеризує стан керованого об’єкта і який є основою для
ухвалення управлінських рішень

Джерело
Р.А. Калюжний1

Л.В. Балабанова2

С.М. Петренко3

Г.А. Титоренко4

Джерело: складено автором на основі зазначених джерел.
Інформаційна діяльність органів публічної влади передбачає не лише «суху» констатацію
фактів, а й застосування системного підходу до вирішення завдання в цілому на основі поєднання
розумових здібностей службовця зі функціональними можливостями сучасних автоматизованих
інформаційних систем. Працівники державної служби, завдяки методам узагальнення,
абстрагування, моделювання, повинні вміти своєчасно та детально спрогнозувати шляхи розвитку
певної ситуації, що склалася5.
Виокремимо основні функції інформаційного забезпечення органів публічної влади:
1) інформаційне супроводження – проведення комплексу інформаційно-пропагандистських
або ідеологічних заходів;
2) інформаційна підтримка – надання допомоги вищим посадовим особам і органам публічної
влади в одержанні конфіденційної інформації, необхідної для здійснення політичного управління;
3) інформаційне обслуговування – діяльність спеціальних служб і структур з виявлення й
задоволення актуальних інформаційних потреб регіональних органів влади;
4) інформаційна допомога – надання своєчасної і кваліфікованої допомоги політичним
лідерам, органам влади в доступі до необхідних інформаційних ресурсів і засобів у зв’язку
з вирішенням складних завдань або виникненням нових проблем у здійсненні державної політики;
5) інформаційний вплив – організований процес виробництва, поширення й використання
спеціальної інформації, що справляє позитивний або негативний вплив на різні економічні,
політичні, соціальні й військові об’єкти, процеси і явища для досягнення політичних цілей держави;
1

Калюжний, Р., Павловський, В., Гуцалюк, М. (2001). Інформаційному суспільству України інформаційне
законодавство (щодо питань ційних відносин). Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи
захисту інформації в Україні, 2, 7–11.
2
Балабанова, Л.В. (2003). Информационное обеспечение обоснование управленческих решений в условиях
маркетинговой ориентации предприятия. Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 143.
3
Петренко, С.М. (2007). Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем. Донецьк:
ДонНУЕТ, 290.
4
Божко, В.П., Харитонов, С.А. (2003). Информационные технологии управления. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 439.
5
Дяченко, Н.П. (2013). Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади та
місцевого самоврядування. Дніпропетровський регiональний iнститут державного управлiння
<http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-02(10)/14.pdf> (2018, травень, 28).
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6) інформаційна боротьба – форма політичного суперництва або конфліктної взаємодії у
вигляді комплексу погоджених за цілями, місцем і часом заходів, що проводяться за допомогою
спеціальних методів і технологій та спрямованих на досягнення інформаційної переваги;
7) інформаційне консультування – надання спеціальними органами та службами силовим
відомствам консалтингових послуг, експертних оцінок, розробки рекомендацій і пропозицій для
вирішення виникаючих проблем у процесах інформаційно-комунікаційної взаємодії суб’єктів і
об’єктів політики держави;
8) інформаційна логістика – управління інформаційними потоками у процесах забезпечення
політичної діяльності держави матеріально – технічними засобами, товарами, фінансовими,
інформаційними й іншими послугами з метою їхньої оптимізації1.
З’ясовуючи функціональну роль інформаційного та аналітичного забезпечення органів
виконавчої влади, відзначимо, що усі функції перебувають у тісному взаємозв’язку й на практиці їх
виконують структурні підрозділи державних установ, розміри яких залежать від чисельності штату
установи. Варто зазначити, що інформатизація органів державного управління, повинна
розглядатись як складний механізм, що функціонує завдяки прес-службам, інформаційним та
інформаційно-аналітичним відділам, апаратам консультантів, тощо, та сприяє вироблення та
прийняттю правильних ефективних рішень.
Наразі, в Україні за рахунок використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
відбувається трансформація в діяльності органів публічної влади в бік якісних змін. Термін
інформаційно-комунікаційні (ІКТ) технології – іноді ототожнюється з терміном інформаційні
технології, проте слід розуміти, що ІКТ – ширше поняття. ІКТ – це сукупність сучасних
електронних технічних засобів і програмного забезпечення, а також організаційних форм і методів
їхнього застосування в інформаційній роботі, спрямованій на ефективність та оптимізацію
використання інформаційних ресурсів. В органах публічної влади новітні інформаційнокомунікаційні технології подані не тільки засобами інформатизації на основі комп’ютерів, різними
методами вирішення завдань, але й принципово новими формами діяльності цих структур2.
Основні переваги новітніх технологій полягають у тому, що вони переводять інформаційний
обмін на безпаперовий рівень; автоматизують більшість функцій в інформаційних і комунікаційних
процесах; перетворюють масиви документів в інформаційні ресурси розвитку й вирішення складних
проблем життєдіяльності суспільства.
В Україні впровадження електронного документообігу було довірено Державному центру
інформаційних ресурсів України, і проект називається “система електронної взаємодії органів
виконавчої влади” (далі – СЕВ ОВВ).
Державне
підприємство
"Державний
центр
інформаційних
ресурсів
України"
(Держінформресурс) є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне
підприємство, засноване на державній власності. Підприємство створено Наказом № 58 від 20 квітня
2000 року Державного комітету зв’язку та інформатизації України з метою задоволення потреб
держави і суспільства в розвитку і впровадженні новітніх інформаційних технологій в Україні3.
Підприємство є провідною науково-технічною установою Державного агентства з питань
електронного урядування України у сфері інформатизації, інформаційних технологій та
інформаційних ресурсів.
Структура інформаційно-телекомунікаційної системи «система електронної взаємодії органів
виконавчої влади вер.2» наведена на рис. 1.
Використання новітніх ІКТ розширює можливості органів державного влади оперативно
доводити власні рішення до широких верств населення, отримувати зворотний зв’язок від громадян,
а громадяни мають можливість брати участь у політичному процесі, контролювати діяльність
органів публічної влади та органів місцевого самоврядування. Широке впровадження новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій у державне управління зменшує витрати на утримання
1

Коваль ,Р.А. (2015). Інформаційне забезпечення діяльності органів публічної влади в умовах глобалізації
на регіональному рівні. Вісник НУЦЗ України, 103-111.
2
Парафійник Н.І. (2010). Документно-інформаційні комунікації. Харків: Харківський авіаційний інститут, 57.
3
Держінформресурс (2018). Державне підприємство Державний центр інформаційних ресурсів України.
<http://dir.gov.ua> (2018, червень, 5).
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державних органів, забезпечує ефективну взаємодію органів публічної влади між собою і
з громадянами, підвищує прозорість і відкритість органів влади.
Практично все минуле десятиліття для українців впровадження електронного уряду
відбувалося лише на папері. Відповідальним за цей процес був Державний комітет інформатизації
України (нині – Державне агентство з питань електронного урядування). У стратегії 2008-2009 рр.
співробітники комітету рапортували про те, що практично всі органи публічної влади мають
офіційні веб-сайти. Однак варто враховувати, що здебільшого подібні ресурси не задовольняли
запити населення. Загальні для них характеристики: їх рідко оновлювали, вони були не
інформативними, мали незручний інтерфейс і структуризацію інформації, у них була відсутня
оперативна можливість зв’язатися з представниками влади.
Даний процес прискорився в 2014 році після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.
Один з пунктів цього документа – впровадження інформаційного суспільства. Після трьох років
можна говорити про певні результати. На сайті Президента України діє система електронних
петицій. Також наприкінці 2015 року запрацювала система місцевих петицій e-dem.in.ua. Це
спільний проект Державного агентства з питань електронного урядування, Фонду Східна Європа та
партнерів, розроблений у рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та
участі громади»1 (EGAP), що реалізується за підтримки Швейцарської Конфедерації.
Програма EGAP, що реалізовуватиметься у 2015-2019 рр., спрямована на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що допомагатимуть вдосконалити якість
врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям
в Україні.
Програма EGAP включає в себе 4 компоненти: е-послуги, розбудову потенціалу, е-демократію
та національну політику.
Розглянемо ефективність механізму інформаційного забезпечення управлінської діяльності
органу виконавчої влади на прикладі Апарату Верховної Ради України.
Апарат Верховної Ради України (далі – Апарат) є постійно діючим органом, який здійснює
правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і
матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних
депутатів України2.
Основними завданнями Відділу є здійснення контролю за додержанням термінів виконання
завдань, визначених в актах Верховної Ради України, виконанням доручень, що даються на її
засіданнях, виконання термінів розгляду запитів народних депутатів України; підготовка постанов
Верховної Ради України про направлення депутатських запитів до Президенту України.
Загалом, 30-40% роботи відділу займають депутатські запити, 20% – адміністративні
протоколи, 10-20% – законодавчі доручення і близько 10-ти% – допротокольні доручення.
Апарат Верховної Ради України підключений до Системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади3.
Оскільки більша частину роботи Відділу складається саме з роботи з депутатськими запитами
(~40%), ми пропонуємо відслідкувати ефективність впровадження інформатизації саме за кількістю
оброблених запитів (табл. 2).
Проаналізувавши дані, можна зробити висновок про ефективність впровадження електронного
документообігу, оскільки кількість оброблених документів та відповідей на запити зростає.
Також, у даній роботі ми пропонуємо розглянути сукупну вартість володіння ІТ ресурсами
Апарату ВРУ у 2017 році за методикою Total cost of ownership (TCO). Вперше, таке дослідження
було проведене Луговцем В. В. та Гальчинським Л. Ю. в статті «Оцінка сукупної вартості володіння
операційними системами в органах публічної влади»4 на прикладі Державної фіскальної служби
України.
1

E-governance for Accountability and Participation Program (2018). Програма Електронне врядування задля
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Таблиця 2
Обробка депутатських запитів в електронній формі за скликаннями
№ скликання та сесія

Кількість запитів

Дата

VIІI скликання

14 898

27.11.14–20.07.18

8 сесія
7 сесія
6 сесія
5 сесія
4 сесія
3 сесія
2 сесія
1 сесія

1 450
1 850
2 678
2 046
2 711
1 610
2 451
102

06.02.18-20.07.18
05.09.17-05.02.18
30.01.17-21.07.17
06.09.16-27.01.17
03.02.16-22.07.16
01.09.15-02.02.16
03.02.15-31.08.15
27.11.14-02.02.15

VII скликання

4 317

11.01.13-26.11.14

5 сесія
4 сесія
3 сесія
2 сесія
1 сесія

0
1 272
1 482
1 462
101

02.09.14-26.11.14
18.01.14-01.09.14
02.09.13-17.01.14
05.02.13-19.07.13
12.12.12-11.01.13

VI скликання

8 038

23.11.07-06.12.12

Джерело: складено автором на основі даних Відділу контролю Апарату ВРУ
Примітка: Електронний облік ведеться з VI скликання.
Сукупна вартість володіння або вартість життєвого циклу (англ. Total Cost of Ownership,
TCO) – загальна величина цільових витрат (прямих та непрямих), які вимушений нести власник
з моменту вступу в право власності на певний продукт чи систему до моменту виходу з права
власності та виконання власником зобов’язань, пов’язаних з володінням, у повному обсязі.1
Загалом, вартість володіння операційними системами в органах публічної влади, розрахована
на одне робоче місце, за 2017 рік слала 900, 61грн. Враховуючи чисельність штату Апарату ВРУ
(1115 робочих місць), сукупна вартість володіння застарілою операційними системами буде
складати близько 1 млн грн на рік.
Безумовно, сучасні комп’ютерні системи значно прискорюють роботу на найскладніших
ділянках аналітичної діяльності, а саме, при аналізі й оперативній оцінці ситуації, обробці
соціально-економічної інформації, підготовці звітів, формуванні оперативних довідок і звітів.
Дослідивши історичні дані, наведемо кілька фактів про інформатизацію державних структур у
світі.
За дослідженнями Л. Брожика2. найбільш перспективним, але дорогим напрямом
інформатизації структур державного управління, є системи підтримки прийняття групових рішень.
У США, Японії і державах Західної Європи накопичено значний практичний досвід з використання
таких систем у ситуаціях, де рішення приймаються голосуванням3.
Так, у Німеччині розробкою нових інформаційних технологій і застосуванням їх
у державно-управлінській діяльності займаються провідні наукові центри і фірми, наприклад,
Німецький національний центр з математики і обробки даних, що включає в себе п’ять головних
1

Wikipedia (2018). Сукупна вартість володіння. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Сукупна_вартість_володіння>
(2018, травень, 28)
2
Брожик, Л. (2007). Інформаційні технології та ефективність державного управління. Персонал, 8, 81-85.
3
Камінська, Т., Камінський, А., Пасічник, М. (2008). Зарубіжний досвід упровадження електронного
урядування. Київ: Національна академія державного управління при Президентові України, 200.
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дослідницьких інститутів. Загальна кількість співробітників становить 1200 осіб. Цей центр
забезпечує наукові дослідження у сфері інформаційних технологій (при цьому основне значення
мають розробка і впровадження методів для створення інформаційних систем), науковометодичну підтримку інтелектуальних систем, консультації у сфері технології мультимедіа і
організації телеконференцій.
Від 1976 року у Німеччині існує кадрова інформаційна система (EPOS) Федерального
Міністерства внутрішніх справ (ВМІ). У 1992 році розпочалась її модернізація, на основі концепції
кадрової системи Міністерства юстиції, що максимально враховує функції організації і персоналу1.
Актуальною проблемою сьогодення для світових держав, та для України, є процес
продовження впровадження електронного урядування в усі сфери життя суспільства.
У зв’язку з поширенням у світі новітніх інформаційних технологій підвищення ефективності
публічного управління та адміністрування великою мірою пов’язується з упровадженням
електронного урядування. Громадяни розвинених демократичних держав уже давно користуються
його перевагами і розглядають електронне урядування не просто як модернізацію управління
завдяки дреалізації традиційних управлінських процесів електронними засобами, а як концепцію,
спрямовану на підвищення ефективності діяльності держави в цілому2.
Досвід розвинених країн свідчить, що налагоджена електронна взаємодія громадян з органами
влади вимагає значно менших фінансових ресурсів.
Впровадження електронного урядування головним чином залежить від бажання та прагнення
вищих органів до його реалізації. Яскравим прикладом слугує Польща як країна з ефективно
працюючим механізмом єдиної електронної платформи адміністративних послуг. Підтримка
розвитку електронного урядування для нашої країни, в першу чергу, допоможе підняти рівень
довіри до державних службовців, та відповідно, знизить рівень корупції в системі державного
управління. Безумовно, процес інформатизації суспільства, можливий лише за повної взаємодії
представників держави, громадськості та бізнесу. Варто наголосити, що гальмування процесу
електронного урядування не дозволяє Україні закріпитися на міжнародній арені в якості країнилідера.
Опираючись на чинне законодавство, а саме: Закон України «Про інформацію»3, Закон
України «Про порядок висвітлення діяльності органів публічної влади та органів місцевого
самоврядування»4, можемо стверджувати, що управлінська діяльність органів публічної влади є
інформаційною діяльністю, адже усі рішення приймаються на основі функціонуючих
документально-інформаційних ресурсів. У сьогоднішніх умовах, використання новітніх
інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень з метою забезпечення ефективного
функціонування системи є особливістю управлінської діяльності.
За історично-об’єктивними причинами склалося, що апарат публічної влади вважає себе
самодостатнім та стоїть над суспільством. Тоді як, варто було б, презентувати себе як команду топменеджерів, яка наймається суспільством для виконання конкретних функцій. За таких умов,
команда повинна працювати відкрито й прозоро та функціонально взаємодіяти з кожним
громадянином, суспільними організаціями, юридичними утвореннями, тобто влада повинна почути
кожного5.
Більш того, результати функціональної діяльності кожного публічного службовця і органну
публічної влади повинні знаходитися у стані постійного моніторингу з боку суспільства
на предмет ефективності, результативності, корисності та унеможливлення корупційної
потенційності.
1
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Реалізовуючи політику відкритості та прозорості влади можна оптимізувати інформаційне
забезпечення органів публічної влади такими шляхами:
1) формування чітко регламентованої законодавчої бази, яка б містила ієрархічну єдність
законів та підзаконних нормативно-правових актів та які б не суперечили один одному;
2) руйнування стереотипів щодо історичної закритості влади, відсутності усвідомлення
побудови конструктивного діалогу з громадськістю;
3) усвідомлення необхідності в прозорості та відкритості влади не лише представниками
державної служби, а й суспільством в цілому; підвищення правової та політичної культури
громадян;
4) постійне інформування населення про його права щодо доступу до інформації органів
публічної влади та місцевого самоврядування;
5) вживання комплексу конкретних та дієвих заходів щодо підвищення технологічної
забезпеченості інформаційної відкритості (створення єдиної системи інформаційно-аналітичного
забезпечення органів публічної влади та органів місцевого самоврядування).
На своїй офіційній facebook-сторінці, Володимир Гройсман зазначив, що згідно з останнім
дослідженням ООН (United Nations Е-government Survey 2016) щодо розвитку електронного
урядування (E-Government Development Index), Україна посіла 62 місце серед 193 країн,
покращивши свої позицію на 25 пунктів у порівнянні з 2014 роком1. І це, безперечно, важливе
досягнення.
Також, у Постанові Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі
інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України" зазначено,
що за розвитком Інтернету в 2014 році – 46 місце серед 86 країн світу; за проникненням Інтернету
в 2014 році – 95 місце серед 191 країни; за розвитком ІКТ – 79 місце серед 167 країн;
за електронною торгівлею у 2014 році – 58 місце серед 130 країн; за глобальним індексом
кібербезпеки – у 17-й групі країн (серед 29 груп країн)2;
Основними завданнями держави на сучасному етапі є: створення умов розвитку і зростання
інформаційного сектора національної економіки; підтримка інноваційних проектів створення та
розвитку систем інформатизації в пріоритетних сферах інформатизації; забезпечення
інформаційної безпеки та захисту інформації; забезпечення рівноправної участі в міжнародному
поділі праці; розвиток правової бази інформатизації; створення позитивного міжнародного іміджу
України.
При проведенні інформатизації слід враховувати, що інформатизація має також негативні
наслідки. В умовах зростання інформаційних потоків виникають психоемоційні перевантаження
людей. Крім того, проблема вибору інформації для більшості обтяжна, інформаційне збагачення
часто відбувається паралельно з духовним зубожінням. Це один із негативних наслідків переходу
до інформаційного суспільства. Саме тому важливим соціальним завданням держави стає розробка
механізмів фільтрації інформації у державній інформаційній політиці3.
Пріоритетним напрямом розвитку інформаційного забезпечення органів публічної влади
в Україні залишається питання електронного урядування, як нової форми державного управління.
Концепція е-урядування передбачає створення електронної управлінської системи як на
центральному (загальнодержавному) так і регіональному та місцевому рівнях.
Утім реалізація цих функцій буде неможливою без нагальної підтримки подальшого
впровадження та розвитку телекомунікацій, здебільшого мережі Інтернет, а також мобільного
зв’язку, цифрового телебачення. Водночас для успішного функціонування Е-уряду необхідно кілька
умов: по-перше, належна фінансова підтримка з державного та місцевих бюджетів, по-друге,
1

Facebook.com (2018). Офіційна facebook сторінка Володимира Гройсмана. <https://www.facebook.com/
volodymyrgroysman/posts/414723398696580> (2018, травень, 25)
2
Постанова про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційнокомунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України" 2016 (Верховна Рада України).
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-19/print1443083620352158>
(2018, червень, 01).
3
Луценко, С.М. (2011). Пріоритетні напрямки розвитку інформаційного забезпечення органів влади.
Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/
doc/1/06.pdf> (2018, травень, 29)
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використання передових технологій для забезпечення роботи урядових порталів, по-третє,
професійна і психологічно-соціальна адаптація державних службовців до роботи в інформаційній
системі «Е-уряд»1.
Галузь ІКТ займає вагоме місце в економіці України. Її складовою є сектор інформації та
телекомунікацій, в якому наприкінці 2016 року працювало понад 275 тисяч осіб, що становить
майже 3,5% загальної чисельності працівників, зайнятих на суб’єктах господарювання в Україні.
Валовий внутрішній продукт, вироблений суб’єктами господарювання у секторі інформації та
телекомунікацій за 2017 рік, становив 3,34% (3,6 млрд. гривень) обсягу ВВП України.
Підприємства, що працювали за видом економічної діяльності "інформація та
телекомунікації", у 2017 році за динамікою річного приросту залучених прямих іноземних
інвестицій (акціонерний капітал) вийшли на перше місце. Обсяг залучених прямих іноземних
інвестицій (табл. 3) на кінець 2017 року становив 2075,7 млн. доларів США, досягнувши
5,2% загального обсягу іноземних інвестицій.
Таблиця 3
Прямі інвестиції у сфері інформаційних технологій
Прямі інвестиції
з України
в економіці України

2013

2014

2015

2016

2017

1,7

0,0

2,7

2,6

2,5

1 840,4

1 894,7

1 646,2

2 089,4

2 075,7

Джерело: Збірник «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України». Держстат
України. http://www.ukrstat.gov.ua
Оскільки система електронної взаємодії впроваджується на основі Інтернет-зв’язків, вона
напряму пов’язана зі швидкістю інтернету. Згідно з дослідженням Ендрю Шомахія, головного
директора Ericsson в Україні, швидкість інтернету можна пов’язати із рівнем зростання ВВП.
Ґрунтуючись на зібраних ними даних, були зроблені висновки, що зростання швидкості Інтернету
позитивно впливає на ріст ВВП, а саме, зростання доступу до швидшого Інтернету на 10%
призводить до зростання ВВП на 0,6-2,8%. Сумарно по світу в грошовому еквіваленті це дорівнює $
500-2000 млрд2.
За прогнозами Кабміну, до 2020 року 70-80% території України буде покрито
широкосмуговим доступом до Інтернету. Таким чином уряд планує підвищити рівень ВВП на 6%, а
саме в 2019р. зростання ВВП очікується на 2%, 2020р. – на 3% та в 2021р. ріст ВВП очікується +6%.
(Табл. 4)
Таблиця 4
Прогнозований стан ВВП України на 2018-2021 рр.
2018

2019

2020

2021

млрд
грн

% до
попереднього
року

млрд
грн

% до
попереднього
року

млрд
грн

% до
попереднього
року

млрд
грн

% до
попереднього
року

3078,4

3,2%

3140

2%

3234,2

3%

3428,3

6%

Джерело: Офіційна Twitter сторінка Мінекономрозвитку

1

Кондратенко, О.Ю. (2011). Інформаційне забезпечення вищих органів публічної влади та електронне
урядування. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин. Серія: економіка, право, політологія, туризм,
3, 66-73.
2
Шомахия Э. (2018). Пилюля для роста: как 3G и 4G влияет на ВВП страны. Delo.ua
https://delo.ua/business/piljulja-dlja-rosta-kak-3g-i-4g-vlijaet-na-vvp-strany-337126/ (2018, червень, 1).
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Динаміка ВВП України, враховуючи прогнозовані значення 2012-2021 рр. зображена на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка номінального ВВП України1 за 2012-2021рр. у млрд грн.
Також цифрова трансформація призведе до створення нових робочих місць, оскільки цифрові
проекти будуть потребувати значної кількості фахівців; 95% закладів обслуговування громадськості
будуть працювати за безготівковими розрахунками, що призведе до зниження рівня тіньової
економіки; а також, 97% громадян матимуть цифрову ідентифікацію (citizen-card, Mobile ID)2.
Висновок. Упровадження електронного врядування в Україні є незворотнім процесом,
незважаючи на недостатнє фінансування процесу інформатизації органів публічної влади, певний
консерватизм і бюрократизм окремих чиновників. Реалізація концепції електронного уряду
не просто підвищує ефективність роботи державного апарату, а, по суті, створює передумови для
формування принципово нової моделі демократії – цифрової демократії, заснованої на повнішому
підпорядкуванні урядової діяльності суспільству й на можливості прямої участі громадян
у вирішенні державних і місцевих питань.
Основним механізмом організації взаємодії органів публічної влади та органів місцевого
самоврядування, громадян і суб’єктів господарювання повинен бути електронний документообіг
з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП)3, які є юридично значущою формою
взаємодії.
На сьогоднішній день ефективність держави все частіше оцінюють з точки зору управління
великою корпорацією, яка вирішує подібний спектр питань: безпеки, фінансові, етичні, внутрішньої
і зовнішньої політики. Клієнтами корпорації-держави є громадяни, якісне обслуговування яких
1

Держстат України (2018). Державна служба статистики України <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018,
травень, 28). [in Ukrainian]. (2018, June, 29).
2
Twitter.com (2018). Офіційна Twitter сторінка Мінекономрозвитку. <https://twitter.com/mineconomdev>
(2018, травень, 29). [in Ukrainian]. (2018, June, 29).
3
Розпорядження про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні 2010. (Кабінет
Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
2250-2010-%D1%80> [in Ukrainian]. (2018, травень, 29).
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є кінцевою метою цієї організації. Зрозуміло, що сьогодні практично неможливо бути
конкурентоздатним без використання інформаційних технологій в управлінні, що примушує органи
влади все активніше їх застосовувати.
Впровадження ІТ в процес адміністрування реалізації функціональної діяльності органу
публічної влади надасть можливість позбутися зайвих і неефективних державних службовців і
створити компактний і ефективний уряд, який буде готовий до адаптації сучасних і ефективних
методів корпоративного менеджменту в систему публічного управління та адміністрування.
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