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INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE
BY NATIONAL ECONOMY
Bohdan Butko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

TNC’S GLOBAL HIGH-TECH MARKET
INVESTMENT PERFORMANCE
Multinational corporate investment activity on the high‐tech market has been highlighted.
The research of high‐tech markets of transnational priorities of direct investments and their
perspective directions has been carried out. The specifics of the investment activity of TNCs in the
process of international economic cooperation in the field of high technologies have been
substantiated. The trends, problems, and prospects of R&D investment in leading multinational
corporations have been explored. The mechanisms of cooperation of international economic
cooperation in the field of high technologies and motivation to use free resources by the recipient
countries have been outlined. It has been noted that, unlike other subjects of international high‐
tech markets, TNCs are constantly expanding their activities and assets, building up intellectual
resources, which creates the prerequisites for their leadership in innovation.
Keywords: transnational corporation, high technologies, innovations, international economic
cooperation, FDI, high‐tech, R&D, strategic alliance.
Relevance of a subject. The ground to fundamental characteristics and properties of detailed study
of TNC arises from hypothesis of impossibility of contemporary existence, as well as the development of
world high-tech market without the TNC participation in the vast majority of the well-known economy
branches.
Analysis of latest publications on a research subject. Investment activity of TNC in the global
high-tech market was studied by V. Bainbridge, G. Ehrlich, M. Rocco etc.
Unresolved parts of the research body. Significant amplification of influence of the TNC on global
economy during last 30 years stages the priority of studying specific features of TNC that function in global
measurement for the purpose of expenses and benefits comparison from direct foreign investment of the
TNC and influence of the process over time on the national innovative system formation. The quality of
approach of the TNC to formation of added value chains on a global high-tech market, in our opinion, are
insufficiently studied as of today.
The purpose of the study is to examine the specifics of the TNC investment activity in the process
of international economic cooperation in high tech sphere, highlighting the mechanisms of them
cooperation and motivation to use free resources by recipient countries.
Body of research exposition. As is known, the private sector of the economy is not homogeneous.
Traditionally distinguish between large, medium and small businesses. All of the entrepreneurial segments,
from SMEs to TNC are represented in the high-tech market. However, the activities of each on both,
domestic and foreign markets slightly vary.
The segment of large-scale entrepreneurship is mainly represented by TNC. It is TNC that are the
main structural element of most countries economy, they are in fact the actual development and efficiency
generators. Internationalization trends of product and capital, liberalization of foreign trade and migration
increment have placed TNCs at center of world economic development. Transnational corporations are
usually referred to as companies that predominantly organized cross-border value chains through foreign
direct investment (FDI). A distinguished international organization for FDI and TNC study – UNCTAD
refers to such companies of any legal form that own at least 10% of shares in enterprises located in two or
more countries1.
1

United Nations Conference on Trade and Development (2014). Investment and Enterprise. Definitions 2014. Official
website UNCTAD <http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx> (2019, July, 03).
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According to UNCTAD, there are about 85,000 TNC with 810,000 foreign units in the world today.
Over the past 30 years, number of TNCs has increased more than twelve times.
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Fig. 1. Dynamics of TNC increment, per units
Source: compiled by the author on basis of 1.
The reason for TNC rapid development is a significant number of their undeniable advantages
compared to national companies:
– Optimization of size of corporation and attempts to achieve production costs economy;
– Potential to increase efficiency and competitiveness by accessing the resources of foreign states,
such as raw materials, labor, finance, scientific and technical developments;
– Effective struggle for new product markets;
– Cost price reduction and competitiveness growth due to use of international division of labor and
rationalization of separate economic operations advantages;
– Possibility of using internal features of the state, including fiscal and monetary policy such as
rationalization of taxation and difference in exchange and interest rates;
– Ability to extend the life cycle of technologies and products. The opportunity to obsolete
technologies and products in countries basing on branches.
– Ability to avoid customs barriers when entering the market of a particular state through FDI;
– Striving for technological leadership, aspiration to make the most effective use of "invisible"
assets, managerial and marketing experience advantages;
– Proximity to consumers of products, the possibility of obtaining reliable information about the
prospects of markets, the competitive potential of firms, establishing cooperation with political elites.
Since FDI is the main vehicle for expanding TNCs’ operations, FDI figures are commonly used as
an indicator of the size and growth of transnational corporations. In the Monitor of Global Investment
Trends, No. 15 of January 28, 2014, UNCTAD cites the dynamics of total world foreign direct
investment inflow.
When analyzing TNCs’ activities, UNCTAD identifies 100 of world’s largest non-financial TNCs.
70% of the total list belongs to 5 developed countries. The USA is represented by 23 transnational
corporations, UK – 16, France – 11, Germany – 10, Japan – 10.
In addition, Switzerland is represented by 5 TNCs, as well as China (together with one company
from both Hong Kong and Taiwan). 3 TNCs represent Italy and Spain, 2 TNCs represent Sweden. Belgium,
Luxembourg, Norway, Australia, Denmark, the Netherlands, Israel, Canada, South Korea, Brazil and
Malaysia are represented by 1 TNC, respectively.

1

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD (2018). Official website UNCTAD
<http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx> (2019, July, 01).
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Fig. 2. Global foreign direct investment (billions US dollars)
Source: compiled by the author on the basis of 1
It should be noted that 59% of all assets of the abovementioned companies, drow up to a total of
almost 75 trillion. US dollars, belong to affiliated foreign divisions and only 41% for home states. Only in
2017, one hundred of the largest non-financial TNCs significantly improved their performance.
The role of TNCs on the international investment market is growing. They cover an overwhelming
number of transactions. FDI is usually carried out through creation of new enterprises or the acquisition of
existing local firms, which ensures the growth of production volumes. Here are the top 20 of the largest
non-financial TNCs in the world, which wield nearly 40% of total assets of all top 100 abovelisted
companies (Table 1).
For most TNCs the trend towards internationalization innovation activities is common, but the
specific strategies that apply to Japanese, American and European firms vary considerably. This is more
often explained not only by economic considerations, but also by priorities of the economic policy of
TNC’s home state.
For most TNCs the trend toward internationalization of their innovation activities is common, but the
specific strategies that apply to Japanese, American and European firms vary considerably. This is most
often explained not only by economic considerations, but also by the priorities of economic policy of
TNC’s home state. Thus, European TNCs use EU benefits and often place their R&D labs in EU states
where highly skilled personnel are concentrated.
Japanese corporations are usually more closed and conservative, which corresponds to the country’s
foreign economic strategy. They prefer to concentrate almost all research activity in centers located in
Japan and use foreign R&D labs only at final stages of commercialization of innovations: to adapt an
already ready-for-use product or technology to local standards, to introduce it to the local market, etc. The
approach used by American corporations in placing their research units is the most pragmatic. The research
center is located in the place where it is most economically beneficial to the parent company.
It should be emphasized that transnationalization of innovations as a process is characterized by all
the characteristics of systems:
– branched vertical and horizontal flexible connections between elements of the system: production
and commercial enterprises, financial institutions; hierarchy and network interaction interrelate all
transnational elements of the system;
– emergence of new integrative properties of the system (synergetic effects from joint functioning)
– Constant transformation of the internal structure under the influence of external environment. That
is, the transnationalization of innovation activity correlates to open economic systems type. Interaction with
the external environment in terms of disequilibrium conditions the processes of self-organization. For
transnational innovative activity as a self-organizing system, there are stable mechanisms of adaptation to
changing external conditions.
1

Global FDI rose by 11% Developed economies are trapped in a historically low share (2018). Global investment
trends monitor, 15, 28 January <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d1_en.pdf>. (2019, July, 03).
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Table 1
Top-20 world’s largest TNCs by foreign assets, 2017
Nо

TNC

State
of origin

Assets
(bln. $ US.)

Industry

Foreign

Total

1

2

3

4

5

6

1

General Electric Co

USA

331 160

656 560

2
3

UK
Japan

301 898
274 380

357 512
403 088

USA

Oil production and refining

231 033

346 808

France
UK
UK
Germany
USA
Italy
Italy
Switzerland
Belgium

Oil production and refining
Oil production and refining
Telecommunications
Motor vehicles
Oil production and refining
Oil production and refining
Utilities (power, gas, water))
Mining and quarrying
Food, drinks & tobacco

226 717
202 899
182 837
176 656
175 736
141 021
140 396
135 080
134 549

238 870
305 690
202 763
446 555
253 753
190 125
226 006
154 932
141 666

14
15
16
17
18
19

Royal Dutch Shell plc
Toyota Motor
Corporation
Exxon Mobil
Corporation
Total SA
BP plc
Vodafone Group Plc
Volkswagen Group
Chevron Corporation
Eni SpA
Enel SpA
Glencore Xstrata PLC
Anheuser-Busch InBev
NV
EDF SA
Nestlé SA
E.ON AG
GDF Suez
Deutsche Telekom AG
Apple Computer Inc

Electronics, electric
equipment
Oil production and refining
Motor vehicles

France
Switzerland
Germany
France
Germany
USA

130 161
331 160
301 898
274 380
231 033
226 717

353 574
656 560
357 512
403 088
346 808
238 870

20

Honda Motor Co

Japan

Utilities (power, gas, water))
Food, drinks & tobacco
Utilities (power, gas, water)
Utilities (power, gas, water)
Telecommunications
Electronics, electric
equipment
Motor vehicles

202 899

305 690

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Source: compiled by the author on the basis of1.
For the first time since 2004, the European company was named the world’s leading investor
according to the European Commission’s "EU Industrial R&D Investment Scoreboard", which assesses
companies’ investments in R&D. Investments of the German Volkswagen in R&D amounted to more than
9.9 billion euros in 2015.
527 European companies that participated in the study showed an increase in investment in science
by 6.3%, which is higher than the average + 6.2%, but lower than the US companies (+ 8.2%). In 20132017, the growth of investments by European companies in research and development is expected to be
2.6% per year2. "Faced with a tough global competition, Europe should focus on environmentally friendly
technologies and competitive products. R&D in this area is the foundation and prerequisite for success, and
1

Global FDI rose by 11% Developed economies are trapped in a historically low share (2018). Global investment
trends monitor, 15, 28 January <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d1_en.pdf>. (2019, July, 03).
2
The 2018 EU Industrial R&D Scoreboard. (2018). European Commission.
<http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html> (2019, July, 01).
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that is why Volkswagen will continue to invest in its innovative power," – Martin Winterkorn, CEO
of Volkswagen AG, commented on the data1.
Top 30 companies – world leaders in R & D investment listed as follows:
Table 2
Top 30 companies – world leaders in R&D investment, 2017
No

TNC

Homestate

Industry

R&D
expenses
(mln euro)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
VOLKSWAGEN
SAMSUNG ELECTRONICS
MICROSOFT
INTEL
TOYOTA MOTOR
ROCHE
NOVARTIS
MERCK US
JOHNSON & JOHNSON
PFIZER
DAIMLER
GENERAL MOTORS
GOOGLE
ROBERT BOSCH
SANOFI-AVENTIS
HONDA MOTOR
SIEMENS
CISCO SYSTEMS
PANASONIC
GLAXOSMITHKLINE
IBM
NOKIA
FORD MOTOR
SONY
NISSAN MOTOR
ELI LILLY
BMW
ERICSSON
ORACLE
EADS

3
Germany
South Korea
USA
USA
Japan
Switzerland
Switzerland
USA
USA
USA
Germany
USA
USA
Germany
France
Japan
Germany
USA
Japan
UK
USA
Finland
USA
Japan
Japan
USA
Germany
Sweden
USA
Netherlands

4
Motor vehicles and parts
Electronics
Software and computer services
Technological technology
Motor vehicles and parts
Pharmaceuticals and biotechnology
Pharmaceuticals and biotechnology
Pharmaceuticals and biotechnology
Pharmaceuticals and biotechnology
Pharmaceuticals and biotechnology
Motor vehicles and parts
Motor vehicles and parts
Software and computer services
Motor vehicles and parts
Pharmaceuticals and biotechnology
Motor vehicles and parts
Electronics
Technological technology
Recreational goods
Pharmaceuticals and biotechnology
Software and computer services
Technological technology
Motor vehicles and parts
Recreation goods
Motor vehicles and parts
Pharmaceuticals and biotechnology
Motor vehicles and parts
Technological technology
Software and computer services
Space and defence industries

5
9515.0
8344,7
7890,7
7691,4
7070,9
7007,8
6922,8
5995,9
5809,5
5740,5
5639,0
5584,4
4997,0
4924,0
4909,0
4906,3
4572,0
4503,6
4398,0
4229,0
4194,3
4169,0
4168,6
4147,4
4115,0
4000,4
3952,0
3862,7
3675,9
3630,0

Source: compiled by the author on the basis of 2
1

Volkswagen topped the world rating of investment in research and development (2017). Atlant-M – Global.
<http://atlant-m.by/holding/press/releases/releases_1919.html> (2019, July, 01).
2
Volkswagen topped the world rating of investment in research and development (2017). Atlant-M – Global.
<http://atlant-m.by/holding/press/releases/releases_1919.html> (2019, July, 01).
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It should be emphasized that rate of TNC investment in R&D is constantly growing, except for
a short period after the 2008 crisis. This is clearly evidenced by data on spending on R & D companies,
which in different years occupied the first line in the world ranking of investors in R&D.
Another area of innovative activity of TNCs with the aim of gaining experience, minimizing huge
research costs and accelerating the receipt of the ultimate high-tech product is the creation of strategic
alliances. Usually they are formed at the stage preceding the commercialization of innovations, in order to
more effectively use the knowledge available to all participants in the alliance. For strategic alliances
as forms of scientific and technical cooperation between transnational corporations of different countries,
the following characteristics are typical:
– acquiring new scientific and technological knowledge within the framework of the chosen field
of cooperation or the exchange of technologies available for partners;
– distribution of the benefits of cooperation among participants and the use of the right to control its
implementation;
– unconditional preservation of independence, creation of an alliance with a partner only in the
sphere where support is needed.
According to UNCTAD, тhere аre 30 thousand strategic alliances in various spheres1. More than a
quarter of them are related to implementation of projects in the field of microelectronics, computer
technology, industrial production automation, technology and telecommunications. They are actively used
in the field of biotechnology and creation of new materials2. For example, the goal of creating a strategic
alliance between Hitachi (Japan) and Texas Instruments (USA) was the mutual expansion of experience in
memory development. The benefits of both companies are to acquire the knowledge needed to develop new
products. Another example is the alliance between Hitachi (Japan) and Motorola (USA), created to reduce
R&D costs and reduce risks. When developing a fast processor in the field of electronics, several alliances
were created: Toshiba (Japan) – IBM (USA), Fujitsu (Japan) – AMD (USA), Sharp (Japan) – Intel (USA),
the purpose of which was to obtain technical knowledge to consolidate core competencies and to review
the direction of innovation policy in the future.
In a geographical context, alliances between US and Western European companies prevail.
An example of such an alliance is the one created in 2011. Union between the corporations Nokia (Finland)
and Microsoft (USA). Its goal is to build a new strategy for the production of smartphones, where each side
has certain achievements.
Constant scaling up of activities and assets, the availability of intellectual resources, other advantages
that TNCs receive as subjects of global economy form the prerequisites for their leadership in creating
innovations.
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REFERENCE POINTS OF STRUCTURAL AND INNOVATIVE
MODERNIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
The article considers objective prerequisites and regularities of structural and innovation
modernization of the economy. The reasons for the loss of competitive advantages in the world
economic space by the national economy of Ukraine are systematized. The main objectives of
the modernization are determined and the main emphasis is made on the complex approach to
its implementation and the timely provision of this process with the necessary resources. The
necessity and potential of structural and innovation modernization of the economy are
substantiated by means of intensification of investment activity and strengthening of the
transnationalization of production. The adequacy of modernization processes of the national
economy to the world trends of post‐industrial development is analyzed. Approaches to
improving institutional support for modernizing the Ukrainian economy are proposed.
Keywords: modernization, innovative behavior, integration strategy, investment interaction,
structural renewal, financial resources.
Постановка проблеми. Перспективи створення в Україні конкурентоспроможної економіки,
утвердження її як високотехнологічної держави з сучасною структурою національного господарства
ускладнюється значними втратами інтелектуального і технологічного потенціалу. Існуюча
експортоорієнтована модель розвитку економіки характеризується переважанням продукції
сировинного
походження,
або
в кращому
випадку,
продукцією
промисловості
слабодиверсифікованого низькотехнологічного виробництва та продукції сільськогосподарського
виробництва з низькою часткою доданої вартості. Безперервне пристосування до поточних
швидкоплинних потреб світового ринку не дають утвердитися Україні як держави з потужною
економікою, здатною протистояти негативним зовнішнім впливам змін у світовій кон’юнктурі.
Тому вибір орієнтирів структурно-інноваційної модернізації економіки України, побудова
механізмів їх досягнення, оцінка та прогнозування її впливу на соціально-економічний розвиток
потребує поглибленого дослідження і всебічного врахування адекватності глобалізаційним
процесам. Адже структурні зрушення під впливом активізації інноваційної діяльності, які
відбуваються впровж останніх років не приносять бажаних результатів в процесах оптимізації
економічних пропорцій, формуванні ефективної, конкурентоспроможної моделі національного
ринку.
Метою статті є визначення орієнтирів структурно-інноваційної модернізації української
економіки, які відображають вплив змін в структурі потреб національного господарства у рамках
світогосподарських відносин на структуру економічної системи, обґрунтування комплексу заходів
щодо підтримки активної взаємодії структурної політики з науково-технічною, інноваційною,
промисловою та зовнішньоекономічною політиками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблем модернізації економіки за рахунок
структурної перебудови і активізації інноваційної діяльності протягом тривалого часу
спостерігається підвищений інтерес науковців. Значна увага приділяється питанням модернізації
у працях таких зарубіжних та вітчизняних учених: В. Андрійчука, Ю. Бажала, М. Вебера,
А. Гальчинського, В. Гейця, Р. Гринберга, Я. Жаліла, Ю. Кіндзерського, М. Кондратьєва,
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С. Кузнеця, Дж. М. Кейнса, В. Мітчела, В. Полтеровича, Дж. Робинсон, У. Ростоу, А. Рум’янцева,
В. Сизоненка, А. Філіпенка, С. Циганова, А. Чухна, Л. Шинкарук, О. Шниркова. У роботах цих та
інших дослідників увага спрямована на розриття сутності модернізації економіки, її значення для
суспільного розвитку. Аналізуються основні концептуальні підходи до особливостей впливу
промислової політики, інноваційності економіки на результати модернізації.
Але не розкриті зв’язки між структурними та інноваційними перетвореннями, як основи
модернізації економіки, які відображають вплив змін в структурі потреб на структуру виробництва
та економічної системи в цілому. Дискусійними лишаються питання про умови в яких здійснюється
модернізація економіки України, а саме: 1) в умовах індустріального розвитку; 2) деіндустріалізації
економіки; 3) неоіндустріалізації окремих секторів; 4) глобалізації. У сукупності окремих напрямів
модернізації економіки і відповідних інструментів та механізмів реалізації структурно-інноваційна
модернізація займає особливе місце, наскрізний характер дії стійких і упорядкованих зв’язків між
складовими економічної системи, значення і роль якої не розкрите.
Виклад основних результатів дослідження. Необхідність створення передумов для
забезпечення довгострокового економічного зростання стає все більш очевидною в контексті
тривалої інституціональної невизначеності соціально-економічних перетворень, відсутності
динаміки позитивних змін на ключових напрямках життєдіяльності суспільства. За оцінками
фахівців, упродовж останніх 20 років Україна пережила три системні кризи (1998-1999, 2008-2009,
2014-2016 рр.), які супроводжувалися різкими падіннями ВВП; п’ятнадцятикратним знеціненням
гривні відносно долара США; тринадцятиразовим підвищенням цін на споживчі товари1. Перебіг
подій світової фінансово-економічної кризи з її зародження, поширення і появи перших нестійких
ознак виходу з кризи свідчать, що найбільш вагомі результати спостерігаються в країнах з високим
рівнем інституціонального забезпечення структурних зрушень в економіці, позитивною динамікою
інноваційних процесів, на чому наголошують дослідники цієї проблеми2.
Водночас глобалізаційні процеси супроводжуються трансформацією світового економічного
простору, загострюють конкуренцію в сфері наукових досліджень, обмежують доступ
до фінансових і інвестиційних ресурсів, здатні справляти негативний вплив на національні
інноваційні системи. Глобалізації, незважаючи на синергетичні ефекти, притаманні суперечності,
рухливість факторів, що забезпечують її динаміку, мінливість ендогенних та екзогенних складових
механізму впливу на соціально-економічний розвиток3. Це пов’язано із зростанням вартості
проведення НДДКР, значним поширенням інформаційно-комунікаційних технологій, структурними
зрушеннями в економіці будь-якої країни на фоні посилення мережевого характеру міжнародного
економічного співробітництва.
У сучасній економічній літературі існують різні визначення терміну «модернізація
економіки». У широкому розумінні модернізацію розглядають як якісні зміни в соціальній,
економічній, політичній, культурній та іших сферах, які забезпечують процес переходу від
традиційного до сучасного суспільства4. У вузькому значенні модернізацію визначають під кутом
зору окремого її аспекту. Зокрема, зустрічаються точки зору, щодо сутності модернізації як процесу
часткового оновлення, заміни застарілого устаткування5, що радже відображає потенційні
можливості змін на мікрорівні.
1

Скрипниченко, М.І. (ред.) (2018). Чинники і тренди економічного зростання в Україні: монографія. Київ:
ІЕП НАНУ, 6.
2
Кіндзерський, Ю.В. (2013). Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної
модернізації: монографія. Київ: ІЕП НАНУ, 536; Сизоненко, В.О. (2011). Конструктивна функція світової
кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни. Вісник Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка. Економіка, 124/125, 40-43; Решетило, О.О., Литвиненко, І.В. (2018).
Глобальні виклики структурної модернізації економіки України. Глобальні та національні проблеми
економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 23, 38-43.
3
Циганов, С.А., Сизоненко, В.О. (2017). Глобалізаційна трансформація інноваційної складової в системі
пріоритетів економічного розвитку. Економічні інновації. Одеса: ІПРЕД НАНУ, 64, 320-327.
4
Кіндзерський, Ю.В. (2013). Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної
модернізації: монографія. Київ: ІЕП НАНУ, 17.
5
Мочерний, С.В. (відп. ред.) (2001). Модернізація. Економічна енциклопедія: у 3-х т. Київ: ВЦ «Академія», 2,
468.
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Модернізацію економіки пов’язують з економічною політикою, регулятивними заходами
щодо підтримки розвитку тих елементів економічної системи, які забезпечують економічне
зростання і підвищення міжнародної конкурентоспроможності. При цьому найчастіше модернізацію
економіки пов’язують з інноваційно-інвестиційними процесами, структурними перетвореннями як
основи модернізації. При цьому орієнтирами структурно-інноваційної модернізації розглядають
зростання купівельної спроможності населення,, активізацію інвестиційної діяльності, спрямованої
на зростання ВВП; підвищення конкурентоспроможності економіки на внутрішньому та
міжнародних ринках; соціальний розвиток; охорона довкілля.
Згідно з доповіддю «Глобальний індекс інновацій 2017» підготовлений спільно Корнельським
університетом, школою бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
лідирують у рейтингу Швейцарія і Швеція. На третій позиції Нідерланди. Також у десятку найбільш
інноваційних країн увійшли: США, Великобританія, Данія, Сінгапур, Фінляндія, Німеччина та
Ірландія1.
В теорії модернізації економіки центральне місце займає підхід до динаміки господарських
процесів з соціальними, політичними змінними, зрушеннями у глобалізаційних процесах.
Багатовимірність цих процесів породжує поділ модернізації на органічну та неорганічну2
за критерієм міри залучення ресурсів суспільства чи задоволення його інтересів, або як вважають
окремі автори, за мірою прояву природних хвиль економічного та політичного розвитку,
обумовлених переходом кількісних господарських змін у якісні3.
Світові тенденції економічного розвитку свідчать про зміни в секторальній структурі
економіки провідних країн. В останні роки сфера послуг в кількісному вимірі сягнула 70% від
сукупного обсягу у ВВП більшості країн. В Україні зростання сфери послуг, на відміну від
розвинених країн, є радже проявом трансформаційних процесів переходу до ринкової економіки,
ніж свідченням постіндустріальних тенденцій.
Значна частка промисловості (42,5% в % до ВВП) та сільського господарства (18% відповідно)
показує низьку результативність діяльності цих секторів. Зокрема, за показником продуктивності
праці відповідно до рейтингу Глобального індексу інновацій 2017 р. Україна виявилась найгіршою
в інноваційній сфері (50 місце) і потрапила до трійки аутсайдерів за показником «технологічні
можливості»4. Водночас у 2017 р. Україна посіла найвищу позицію за останні 7 років – 50 місце
серед 127 економік світу. Це обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної ефективності, тобто
співвідношенням отриманого результату до інноваційних ресурсів.
Основою української інноваційної конкурентоспроможності, як стверджують експерти, є
людський капітал. Його ефективна реалізація (41 місце – 2017 р.) і є головною конкурентною
перевагою. Зокрема, Індикатор «Передача знань» оцінюється на основі 4-х показників, тільки
за дним з яких місце України у рейтингу зросло – експорт інформаційно-комунікаційних послуг (%
до загального обсягу зовнішньої торгівлі) з 21 місця за цим показником у 2016 р. до 15 місця
у 2017 р. з часткою у 4,4% загального обсягу зовнішньої торгівлі. Імпорт цих послуг становить 1,3%
загального обсягу зовнішньої торгівлі, тобто існує позитивний баланс торгівлі готовими
високотехнологічними послугами, що сприяє росту доданої вартості країни 5. Фактором, який
стримує інноваційний розвиток є низький рівень R&D витрат (54 місце у 2017 р.), що обумовлює
пошук інших джерел фінансування та міграцію науковців за межі України. Звуження внутрішнього
ринку праці та відплив частини робочої сили за останні 20 років пояснюється відсутністю
в економіці привабливих та перспективних умов застосування своїх знань, досвіду і професійних
навичок. Поступове формування моделі відстаючого зростання в міжкризові періоди веде до втрати
існуючих ринкових переваг.
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Писаренко, Т.В., Кваша, Т.К. (ред.) (2018). Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу
технологій в Україні у 2017 р.: аналітична доповідь. Київ: УкрІНТЕІ, 7.
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Кіндзерський, Ю.В. (2013). Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної
модернізації: монографія. Київ: ІЕП НАНУ, 21.
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технологій в Україні у 2017 р.: аналітична доповідь. Київ: УкрІНТЕІ, 9.
5
Там само, 22.
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Поглиблення структурних диспропорцій в економіці України є результатом низької
інноваційної активності, сировинної орієнтації експорту продукції. Скорочення наукоємних
технологічно-складних галузей й окремих виробництв, зниження питомої ваги вітчизняних товарів
на внутрішньому ринку. Так, Україна забезпечується товарами національного виробництва лише
на 60-65%, інноваційною продукцією на 25-30%, що зумовлює відставання від країн ЄС в 7-10 разів,
ефективності споживання – у 2-3 рази1. Тим самим не досягається головна мета модернізації
економіки, а саме; не зростає продуктивність праці, та відповідно статки населення, а соціальноекономічний розвиток не супроводжується закономірними і до відомого ступеня прогнозованих
змін у культурному і політичному житті2.
Прорахунки в інвестиційній політиці і в економіці в цілому, та особливо у промисловості,
не сприяли модернізації технологічної бази підприємств. Основними причинами незадовільного
стану інвестування промисловості, за наявними оцінками стали низькі темпи інвестування,
неузгодженість інвестиційної та фіскально-бюджетної політики. Так за період з 2010 р. до 2018 р.
динаміка освоєних інвестицій в основний капітал характеризується такими даними (табл. 1).
Таблиця 1
Капітальні інвестиції та інвестиції у нематеріальні активи в Україні
за 2010-2017 рр.
Наймену-вання
послуги
ВВП, млн. грн.
Капітальні
інвестиції,
усього
Інвестиції
у нематеріальні
активи

Освоєно (використано) капітальних інвестицій, млн. грн.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1079346 1299991 1404669 1465200 1586915 1988544 2385367 2982920
180575,5 241286,0 273286,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5

6912,7

9375,8

8402,3

10479,0

7384,8

18385,5

11825,6

16422,0

Джерело: розраховано автором за даними3
Наведені дані свідчать про незадовільний стан інвестиційної діяльності. необхідно зазначити,
що у 2017 р. обсяги витрат підприємств, організацій України на створення, або придбання прав
на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії почали зростати внаслідок росту виробництва продукції підприємствами
переробної промисловості, підприємствами із виробництва залізничних локомотивів рухомого
складу тощо. Для її активізації потрібні реальні заходи інституціонального впливу на зменшення
ризиків здійснення інвестиційної діяльності, створення механізмів використання прибутку
відповідно до стратегії розвитку для кожного підприємства. Необхідні стимулюючі заходи для
подолання пасивності приватного сектору стосовно інвестування інновацій та дефіциту реальних
інвестицій у фінансування нововведень, на чому ми наголошували в попередніх публікаціях4.
1

Циганов, С.А., Сизоненко, В.О. (2014). Теоретичні основи політики економічного розвитку та механізми її
реалізації в контексті глобалізаційних викликів. Зовнішня торгівля: економіка, фінаси, право. Економічні
науки, 5-6, 132.
2
Іванов, С.В., Солдак, М.О. (2016). Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій
індустріального розвитку. Економічний вісник Донбасу, 3, 24.
3
Статистична інформація. Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>
(2019, червень, 25).
4
Білик, Р.С. (2017). Трансформаційні зміни в механізмах інноваційного розвитку національних економік
в умовах глобалізації. Економіка і підприємництво. Київ: КНЕУ, 39, 291-303; Білик, Р.С. (2019). Фінансові
методи впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду. Актуальні проблеми
міжнародних відносин:. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка. ІМВ, 139, 115-126.
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На макроекономічному рівні необхідно змінити співвідношення між нагромадженням і
споживанням на користь нагромадження. Це сприятиме формуванню потужного ринку капіталів,
зростанню ефективності формування і використання приватних капіталів.
За умов підвищення попиту на наукоємну продукцію на внутрішньому ринку та дотримання
вимог з боку міжнародних ринків до технологічної конкурентоспроможності виробництва, такі
заходи дозволять зупинити процес старіння основного капіталу, розпочати його оновлення
на інноваційній основі. Тим самим замість деградації, депресії виробництва та інфляції витрат
розпочнеться рух до модернізації технологічних процесів в національній економіці.
Про можливості активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні можуть свідчити
наступні дані (табл. 2).
Таблиця 2
Показники Глобального інноваційного індексу Bloomberg для України
за 2015-2018 рр.
Витрати
R&D
Загальний у співвідношенні
ранг
до ВВП

Рік

2015
2016
2017
2018

33
41
42
46

42
41
44
47

Технологічні
можливості
50
46
47
48

Продуктивність
праці

Кількість
високотехнологічних
підприємств

Ефективність
вищої
освіти

Концентрація
дослідників

Патентна
активність

50
50
50
50

35
36
34
32

5
5
4
21

41
45
44
46

10
28
27
27

Джерело: розраховано автором за даними1
Стратегія інноваційно-інвестиційного напряму модернізації включає, на думку дослідників,
вирішення єдності трьох завдань: розвитку мотивації приватних стратегій, консолідації
інвестиційних ресурсів для втілення цих мотивацій та заохочення інноваційної спрямованості як
засобу забезпечення максимальної ефективності застосування обмежених ресурсів2.
Відсутність надійних гарантій захисту іноземних інвестицій та прав суб’єктів інвестиційної
діяльності веде до скорочення припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у промисловість. Про це
свідчать дані про рівень іноземного інвестування у загальному обсязі ПІІ, співвідношення
за спрямуванням між реальним сектором економіки і фінансовою діяльністю, операцій
з нерухомістю та оптовою і роздрібною торгівлею.
Натомість в структурі капітальних вкладень власні кошти протягом тривалого періоду
залишаються основним джерелом інвестицій (табл. 3).
Характерним в структурі інвестування є спрямування ПІІ у галузі, які не мають у своєму
складі високотехнологічних та наукоємних виробництв. У 2018 р. кількість високотехнологічних
підприємств, в які можливо були б спрямовані ПІІ навіть знизилось з 34 одиниць до 32. При цьому
суверенні рейтинги країни є спекулятивними («В-» S&P’s, Fitch; Cao 2 Moody’s) і ніколи не мали
інвестиційного рівня. Це пояснюється можливістю отримання прибутків в цих галузях у мінімальні
строки, відсутністю дієвого механізму довгострокового припливу інвестицій в інноваційні проекти.
Ускладнення зосередження інтелектуальних та фінансових ресурсів на перспективних
напрямках розвитку інноваційної економіки призводить до консервування застарілої структури
промисловості, розвитку сировинних галузей сільськогосподарського виробництва без підтримки
інфраструктурних та переробних підприємств. Це блокує економічну динаміку, оскільки така
структура не забезпечує якісне економічне зростання.
1

Bloomberg innovation Index 2018. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-17/
sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies> (2019, червень, 25).
2
Скрипниченко, М.І. (ред.) (2018). Чинники і тренди економічного зростання в Україні: монографія.
Київ: ІЕП НАНУ, 79.
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Таблиця 3
Капітальні інвестиції за джерелами інвестування
Джерела інвестування
Коштів державного
бюджету
Коштів місцевих
бюджетів
Власних коштів
підприємств
Кредитів банків та інших
позик
Коштів іноземних
інвесторів
Коштів населення
на будівництво житла
Інших джерел
фінансування

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,7

7,2

6,0

2,5

1,2

2,5

2,6

3,4

3,2

3,1

3,1

2,7

2,7

5,2

7,5

9,3

61,7

61,2

62,6

66,3

70,5

67,5

69,3

69,1

12,7

15,2

14,5

13,9

9,9

7,6

7,6

6,6

2,1

2,1

1,8

1,7

2,6

3,0

2,7

1,4

10,5

7,3

8,3

9,6

10,1

11,7

8,3

7,3

4,3

3,9

3,7

3,2

3,0

2,4

2,1

2,9

Джерело: розраховано автором за даними1
Норма валового нагромадження основного капіталу в Україні повинна бути на рівні 30%, що
забезпечує необхідні темпи зростання інвестицій в основний капітал. Для порівняння сучасний
тренд співвідношення інвестицій та ВВП у розвинених країнах становить 20%, нових
індустріальних країнах – на рівні 26-28%. При цьому структура інвестицій і насамперед ПІІ повинна
відображати потреби модернізації економіки, і спрямовуватись у машинобудування, види діяльності
соціальної сфери та легкої промисловості.
Дотепер фінансування інновацій за рахунок коштів іноземних інвесторів характеризується
нестабільною динамікою та диспропорційністю. Так, якщо у 2015 р. більшість з них припадали
на високотехнологічні сектори (57%), то в 2017 р. 89,3% коштів іноземних інвесторів були
спрямовані у середньо і низько технологічний сектор за рахунок фінансування металургійного
виробництва2.
Інноваційна модель структурних зрушень має ініціативний, підприємницький характер, який
в найбільшій мірі сприяє модернізації економіки. реалізація цієї моделі в національній економіці
не набула вагомих масштабів: частка інноваційно активних підприємств протягом тривалого часу
становить 12-16%, що в 3-4 рази менше, ніж у розвинених країнах. Незначна наукоємність
промислового виробництва не дозволяє відповідати вимогам внутрішнього і міжнародних ринків
для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. По суті інноваційною
діяльністю займаються лише окремі підприємства, які не здатні істотно впливати на динаміку
ВВП і відповідно модернізацію економіки. високу інноваційну активність демонструють
експортоорієнтовані галузі промисловості – машинобудування, хімічна та нафтохімічна
промисловість, металургія та підприємства з виробництва коксу та нафтопродуктів. Головним
спонукальним мотивом для цих галузей є більш жорсткий характер конкуренції на світових
ринках. За видами економічної діяльності найбільша частка інноваційно активних підприємств
припадає на виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів (22,0%), на хімічну
промисловість (5,5%) до загальної кількості підприємств. В розрізі технологічних секторів
промислового виробництва структура інноваційно активних підприємств у 2017 р. має такі
кількісні характеристики: високотехнологічне виробництво – 11,9%, середньо високотехнологічне
1

Статистична інформація. Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>
(2019, червень, 25).
2
Писаренко, Т.В., Кваша, Т.К. (ред.) (2018). Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу
технологій в Україні у 2017 р.: аналітична доповідь. Київ: УкрІНТЕІ, 37.
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виробництво – 24,5%, середньо низькотехнологічне виробництво – 17,5%, низькотехнологічне
виробництво – 46,1%1.
Слід зазначити, що недостатній рівень технологічної готовності вітчизняних підприємств,
низький рівень сприйняття новітніх технологій є результатом використання в більшості випадків
застарілого обладнання у виробничих процесах. Це підтверджують дані Всесвітнього економічного
форуму про Глобальну конкурентоспроможність. Так, за наявними розрахунками, падіння рівня
нагромадження основного капіталу нижче за позначку 23% від ВВП дало старт зростанню
коефіцієнта зношування основних засобів, а падіння зазначеного рівня нижче 19% призвело
до стрімкого підвищення ступеня зношування основних фондів2. Тому потреба в інноваціях
посилюється у зв’язку із зміною способів функціонування економіки і суспільства внаслідок
сучасних технологічних трансформацій як основи модернізації економіки.
Як зазначають дослідники, у структурі національного експорту до ЄС переважає сировинна
продукція, і це є основною причиною високої залежності обсягів експортної виручки України,
динаміки ВВП і стабільності платіжного балансу, оскільки світові ціни на сировину постійно мають
тенденцію до суттєвих коливань. Наприклад, втрати експортної виручки України за 2014 рік,
зумовлені зниженням світових цін на сировинні товари, коливаються від 4,8 до 5,5 млрд. дол. США,
а за 2015 – від 11,6 до 12,2 млрд. дол. США3. Згідно гіпотези Пребіша-Зінгера експортні операції
з постачанням продукції з низьким рівнем доданої вартості будуть генерувати незначну дохідність, а
тому забезпечити модернізацію буде неможливо.
У межах міжнародної європейської науково-технічної програми «EUREKA», учасником якої є
Україна, передбачені такі види проектів як звичайні, «зонтичні», кластерні проекти та програма
розвитку малих та середніх підприємств в сфері інноваційної діяльності (EUROSTARS). Метою усіх
видів проектів є сприяння розвитку промислового, технологічного, та наукового співробітництва як
складових модернізації економіки.
За наявними даними, Україна брала участь у 27 проектах «EUREKA» із загальним бюджетом
внесків у 5,86 млн. євро. Серед учасників проектів найбільша питома вага – університети (54%),
середні та малі підприємства (25%), які співпрацювали із 29 країнами. Портфоліо технологічних сфер
включає 37% у промислових технологіях, 37% в енергетиці та технологіях, пов’язаних з навколишнім
середовищем, 19% у інформаційно-комунікативних технологіях та 7% у біомедицині та медицині4.
Створений у 2003 році національний інформаційний центр співробітництва з ЄС у сфері науки
і технологій сприяє оптимізації внутрішніх і зовнішніх контактів і співробітництва за науковими
напрямами, інформує наукову спільноту України про можливості рамкових програм ЄС. Крім того,
центр надає консультації зацікавленим в міжнародному співробітництві щодо пошуку партнерів для
участі в міжнародних проектах, ефективного використання можливостей електронних систем та
участі науковців та малого і середнього бізнесу в наукових програмах, що фінансуються
Європейською Комісією.
Слід зазначити, що певні напрацювання в науково-технічному співробітництві
із закордонними організаціями мають точковий характер. Зокрема, в аерокосмічній сфері між
Україною та Францією релізується Програма спільних дій, в якій пріоритетним напрямом є сфера
ракетоносіїв, яка є сильною стороною космічних відомств обох держав.
Крім кластерного підходу розвинені країни використовують мережеву організацію
інноваційної діяльності. Окремі автори виділяють інформаційні мережі, інноваційні мережі та
мережі промислової кооперації5, мережі генерації знань, трансферу технологій, мережі компетенцій.
Прикладом мережі генерації знань може бути Національна мережа центру наукових досліджень
Франції (CNRS) до складу якої залучено понад 1,2 тис. організацій, роботу яких координує
18 регіональних центрів.
1

Там само, 32.
Скрипниченко, М.І. )ред.) (2018). Чинники і тренди економічного зростання в Україні: монографія. Київ:
ІЕП НАНУ, 106.
3
Геєць, В.М., Осташко, Т.О. (ред.) (2016). Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:
економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь. К.: ІЕП НАНУ, 10.
4
Там само.
5
Demuth, K., McCullough, E. (2008). The longitudinal developmentof cluster in French. Brown University.
<http://www.ling.ohio–state.edu/-cоun/McCullough_cv.pdf>. (2019, June, 25).
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Мережева організація забезпечує оптимізацію використання наявних науково-технічних
ресурсів для інноваційної діяльності в межах єдиного інформаційно-комунікаційного простору.
Отримання та аналіз інформації від учасників мережі виконують IRS-центри – структурапосередник в мережі. Вони узгоджують інтереси між виробниками і споживачами інформації
шляхом проведення маркетингових досліджень, визначення технологічних і фінансових параметрів
необхідних нововведень для різних рівнів і форм мережі.
Створення нових можливостей для диверсифікації виробництва у високотехнологічних
галузях може бути використано для відновлення передусім електроніки, електротехніки,
автомобілебудування і подальшого розвитку певних галузей української економіки. але для цього
потрібні необхідні зміни у функціонуванні ринку об’єктів інтелектуальної власності, доповнення
існуючої інноваційної інфраструктури інноваційними мережами. Крім того, як свідчить практика
створеної «Української мережі трансферу технологій» відсутня зацікавленість у здійсненні
інноваційної діяльності у більшості підприємств, особливо малих та середніх, бракує досвіду
роботи в мережах, що знижує можливості структурно-інноваційної модернізації економіки
України.
Під впливом поширення властивостей мережевого суспільства відбувається посилення
функціональної автономності економічних агентів при одночасному розширенні меж і можливостей
кооперації. Зміни в структурі ресурсів характеризуються підвищенням в їх складі нематеріальної
компоненти, коливаннями вартості останніх, посиленням значущості доступу до інформації і
спроможності її належного опрацювання.
Водначас розгалуженість впливу глобалізаційних процесів обумовлює зростання
інституційного розриву між реальним і фінансовим секторами, появу і відтворення диспропорцій
національної економіки. Тому важливо забезпечувати дифузію мережевих технологій до секторів
економіки нижчих технологічних укладів, що сприятиме генеруванню інновацій для поглиблення
прогресивних структурних змін.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Теоретичні уявлення про зміст та
механізми реалізації структурно-інноваційної модернізації економіки України в контексті
посилення впливу глобалізаційних процесів дозволяють сформулювати орієнтири стратегічного
економічного розвитку. Зміни в структурі потреб національного господарства актуалізують
визначення пріоритетів економічної політики, механізмів їх втілення в практику.
Провідною проблемою модернізації економіки України є забезпечення економічної
динаміки, формування інституціональної основи для структурних перетворень на основі
прискорення інноваційно-інвестиційних процесів. Позитивні зрушення в структурно-інноваційній
модернізації можуть бути досягнені за умов урахування в економічній політиці, регулятивних
заходах соціальних та політичних змінних глобального технологічного розвитку. Це потребує
безперервного моніторингу змін в глобалізаційних процесах, адекватного реагування на зрушення
в інноваційних трендах світового господарства, подальшого дослідження міжнародного руху
капіталу.
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INNOVATIONS AND DIGITAL MARKETING:
CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT
The modern trends of marketing development on the basis of innovations and digital
technologies have been studied in the article, in particular: prevalence of using mobile devices in
the world; omnichannel sales development; predictive analytics with the use of BigData
technologies and methods; personalization of the offer; artificial intelligence development;
virtual and augmented reality. The basic principles of digital marketing for predicting consumer
behavior, sales growth of the companies and their future development have been substantiated:
human orientation, systematicity, innovation, mobility and communicativeness, omnichannel,
informativeness, automation and individualization, profitability.
Keywords: innovation, digital technology, digital marketing, omnichannel, data analysis, artificial
intelligence, virtual and augmented reality, principles of digital marketing, value, sales,
development.
Introduction. Today in the modern world there is an emergence of an information society concept,
which claims to play the role of a new social development paradigm. At the same time, in the sphere
of socio-economic development, the doctrine of the knowledge economy is being formed, which replaces
liberal capitalism. Knowledge economy is typical for the post-industrial society, where the main outputs of
production are information and knowledge that are not consumed and not spent, with the same property to
accumulate. The globalization processes development has led knowledge to become a leading factor in
world economic progress. As knowledge is an intellectual product, the knowledge economy is primarily
based on science and innovation, implemented in all spheres of society – production, business, culture,
education, health care, and others.
The basis of knowledge economy as a new form of economic relations organization on a global scale
are information, communication and other innovative technologies, which are called «digital technologies».
The combination of globalization and digital technology development leads to rapid mutual acceleration
of these processes, and, in the business and other social spheres, digital marketing, which in modern
conditions is reborn and changes its key marketing function, from the promotion of the product to the
constant generation of innovation changes, is emerging.
Recent researches and publications analysis. The theoretical and practical aspects of marketing
development on the basis of innovations and digital technology were studied by foreign and domestic
scolars such as F. Barden1, F. Kotler, G. Katarjaya, I. Setyavan2, O. Kryukova, D. Savelyev3, O. Marchuk4,
M. Oklander5 and others. A significant number of publications on selected topics indicate the relevance and
importance of ongoing research. At the same time, the speed of digital transformation of society, business
and marketing involves the need for continuous monitoring of these changes. A great deal of practical data
in the field of digital marketing requires the use of systematic and situational approaches to substantiating
the scientific principles of digital transformation and identifying the possibilities not only to accept
changes, but also to be prepared for them, adapt to them.
1

Барден, Ф. (2018). Взлом маркетинга: наука о том, почему мы покупаем. Москва: Манн, Иванов и Фербер.
Котлер, Ф., Катарджая, Г., Сетьяван, І. (2018). Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. Київ:
КМ-БУКС.
3
Крюкова, Е., Савельев, Д. (2018). 100+ хаков для интернет-маркетологов: Как получить трафик и
конвертировать его в продажи. Москва: Альпина Паблишер.
4
Марчук, О.О. (2018). Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент управління. Економіка та
суспільство, 17, 296-299.
5
Окландер, М.А. (2017). Цифровий маркетинг – модель маркетингу XXI сторіччя. Одеса: Астропринт.
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The aim is to identify current trends of marketing development based on innovation and digital
technology to enable consumer behavior prediction, increase sales, long-term development of enterprises;
substantiate the basic principles of digital marketing.
Research results. Over the past 20 years, digital transformation has gone from organic, then paid
search, through the development of social networks to the rapid growth of worldwide mobile devices use
(especially smartphones). Mobile phones today have become the world’s most popular device for viewing
web pages (51,4% with an annual increase of 25%). Computers and laptops are used less (annual decline is
19%), although they continue to occupy a significant place in use (43,4%). Tablets are less used (4,9% with
an annual decrease of 6%). The use of other devices has increased by 30% per year, but their share is the
least (0,13%)1. For businesses, in the light of growing smartphones use, the prospect of developing and/or
implementing mobile applications for expanding markets, increasing sales volumes and, consequently,
financial results, of brand value, is also growing.
According to the Ukrainian representative of the world leader in marketing research – Kantar
company, today in Ukraine 75% of the population, including villagers, use the Internet. 85% of Internet
audiences use mobile devices. The average age of those who predominantly use mobile devices is 29 years
old. The average age of those using computers is 43 years old. Each smartphone has on average 44 mobile
applications, using on average 15 apps per day2; 3. Table 1 shows rating (percentage of use of smartphone
users) of the most popular applications among domestic consumers, as of May 2019.
Table 1
TOP 15 mobile applications in Ukraine
Mobile application

Rating

Mobile application

Rating

Viber

97%

Instagram

61%

Chrome

95%

Telegram

52%

YouTube

92%

Duo

52%

Gmail

88%

OLX.ua

42%

Facebook

81%

Нова пошта

34%

Google Maps

78%

WhatsApp

32%

Приват24

73%

Facebook Messenger

68%

AliExpress

32%

Mobile apps on smartphones are used for news, sports, weather (53%), product information searches
(43%), video views (36%), online shopping (29%). At the same time, the goals of using smartphones are
increasing (from an average of 3,9 daily tasks in 2012; 4,2 daily tasks in 2015 and, respectively, 5,6 in
2018).
The goods that are most often bought online using smartphones are distributed as follows: clothing
and footwear – 60%, airplane and train tickets – 50%, home appliances – 47%, cosmetics – 46%, mobile
devices – 44%. Mobile payments are preferred by 44% of users.
Table 2 shows the trend of using smartphones and computers by country. The sequence of countries
in each sector goes from those where the most time of using devices is spent overnight and further in
descending order.

1

Chaffi, D. (2019). 10 reasons why you need a digital marketing strategy in 2019. Smart Insights (Marketing
Intelligence) Limited. <https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/digital-strategy-development/
10-reasons-for-digital-marketing-strategy/> (2019, May, 20).
2
Homepage (2019). KANTAR в Україні. <https://tns-ua.com/> (2019, May, 30).
3
Шахдинарян, Г. (2019). Що потрібно знати маркетологу про аудиторію мобільного інтернету. iForum2019.
<:https://2019.iforum.ua/> (2019, May, 30).
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Table 2
1

Global mobile centricity trend in 2019
Devices used most
often during the day

Countries

Smartphones

Saudi Arabia, United Arab Emirates, Romania, Chile, Argentina,
Serbia, Israel, Sweden, Bulgaria, Mexico, Hong Kong, Malaysia,
South Korea, China, Brazil, Columbia, Greece, Singapore, Taiwan,
New Zealand, Republic of Ireland, Luxembourg, Spain, Italy,
Norway, Denmark, the USA.

Computers and smartphones

Hungary, Poland, Slovakia, Czech Republic, Canada, the
Netherlands, Great Britain

Computers

Australia, Ukraine, Germany, Russia, France, Belgium, Finland,
Japan

Ukraine is on top of the transfer from using computers predominantly to using computers and
smartphones. Mostly smartphones in the world are mostly used by Arab, Asian, South American and some
European countries, as well as the United States. Residents of European countries and Canada use both
types of devices. Interestingly, the inhabitants of such innovative countries as Germany, Finland and Japan
use computers predominantly during the day.
In general, the growth of mobile centricity leads to an increase in psychological dependence and
anxiety among users. Today, there is a term like «the number of phones», that is, for an average of 80 times
a day; users take the phone in their hands in order to log in to any application. The average duration of
«being on the phone» is 3.6 hours per day. 77% of users use messengers, 78% – social networks. In today’s
world 56% of users think that they spend too much time on their mobile phone. In Ukraine, this figure is
much lower – 19%2; 3.
Based on the above, it is recommended that companies should take into account the content
consumers pay attention to and, as a result, demand for their products: interesting information – 46%;
useful information allowing finding the answers one needs and/or solve the problem – 45%;
entertainment – 42%. At the same time, it is important to place the person on the first place with their
feelings and the benefits they give to any things. Today in the context of digital transformation of business
the approach to work with consumers has changed due to changes in consumer behavior. The rapid growth
of various types of digital instruments and the intensity of their use leads to increased irritability and
rejection as consumers react to increasing digital contacts from companies without their consent. As a
consequence, the ineffectiveness of such companies’ actions is observed, which makes it difficult to change
the approach to doing business and working with consumers.
One of the modern approaches to customer relationship management is the combination of various
communication channels, both online and offline, which reduces the irritability factor and increases sales
and, consequently, performance. This approach was called omnichannel. Unlike single-channel, when only
one communication channel is used (for example, only Email), multichannel (the use of separate
communication channels without their interconnection), the omnichannel implies the use of all channels of
online and offline communication and sales as a single mechanism (Figure 1).

1

Шахдинарян, Г. (2019). Що потрібно знати маркетологу про аудиторію мобільного інтернету. iForum2019.
<:https://2019.iforum.ua/> (2019, May, 30).
2
Homepage (2019). KANTAR в Україні. <https://tns-ua.com/> (2019, May, 30).
3
Шахдинарян, Г. (2019). Що потрібно знати маркетологу про аудиторію мобільного інтернету. iForum2019.
<:https://2019.iforum.ua/> (2019, May, 30).
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Fig. 1. An example of omnichannel in digital marketing
The main advantage of using omnichannel is that consumers will not lose their company when
changing the communication channel in the process of purchase1. The channels are interconnected and
complement each other, which makes the process of switching the consumer from one channel to another
«seamless», that is, invisible to him, which facilitates consumer perception when using all the channels both
individually and in a complex.
Another advantage of using omnichannel is the ability to collect detailed data on consumers from all
communication channels, which gives marketers an understanding of how they work (Figure 2).
One of the main tasks is to tie short-term sessions to long-term through the application of united rules
for all channels of communication and sales. To solve this problem, BigData technologies and techniques
are used to handle and analyze a huge amount of data, both structured and non-structured, which cannot be
processed using classical methods precisely because of the huge amount of information.
Since the vast majority of data in digital space is unstructured, the most up-to-date innovative
technology that include artificial intelligence and machine learning are used to transform them into
information that is readily perceived by humans. The automation of information collecting and processing,
the transformation of unstructured data into structured, as well as data analysis, significantly reduce time
and money costs and help to predict consumer behavior.
The advantages of artificial intelligence in digital marketing are classified2; 3:
– complete client base review and segmentation based on the identified values of consumers;
assessment of marketing activities for each target group, identification of possible losses of the most
valuable consumers; development of effective marketing strategies based on accurate forecasting of
consumer behavior, which helps to increase sales and improve financial results;
– the ability to link sales reports, marketing companies, the emergence of new online tools,
applications or social networks that potentially can contain new data on target customers, which will help to
determine their value for the company;
– collection of a huge amount of data on customers and potential consumers (leads) from both
external and internal sources, which makes it possible, thanks to the powerful algorithm of analysis, to
arrange the leads in order to reduce the likelihood of their conversion, that is, transformation into
customers, and develop appropriate strategies that will reveal their value;
1

Виноградова, О.В. (2019). Використання омніканальної збутової стратегії в інтернет-маркетингу. Global
marketing: analysis and challenges of our time: Conference Proceedings of International Scientific-Practical
Conference (Batumi, Georgia, May 16-17th, 2019), 4-8, 4.
2
Виноградова, О.В., Дрокіна, Н.I. (2019). Використання омніканальної збутової стратегії в інтернетмаркетингу. Global marketing: analysis and challenges of our time: Conference Proceedings of International
Scientific-Practical Conference (Batumi, Georgia, May 16-17th, 2019), 4-8.
3
Миронова, К. (2019). П’ять основних переваг штучного інтелекту в маркетингу. km.365days.
<http://km.365days.com.ua/5-osnovnih-perevag-shtuchnogo-intelektu-v-marketingu/> (2019, June, 12).
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Fig. 2. The ways of data collection, consumer identification
and consumer behavior1
– summarizing information on the range and clients and proposing specific assortment positions for
specific consumers, taking into account their individual needs and values, which allows to increase sales
volumes and optimize costs;
– the possibility of developing an optimal marketing strategy for customer retention based on data
collection by artificial intelligence and the generation of valuable information through the machine learning
technology.
BigData technologies and techniques in digital marketing with the use of predictive analytics of
artificial intelligence and machine learning allow enterprises to conduct global marketing companies
tailored to specific target customers, taking into account their individuality, and accordingly develop
personalized tailor-made proposals that directly affect sales, profits, capital, brand value.
Another trend of innovation in the digital marketing development is the use of virtual and
complementary technologies and tools. The behavior of consumers and their decision to make purchases
takes place on the implicit (subconscious, hidden) level of perception and is based on such principles2:
sensitivity – the signals directed to the subconscious in order to influence the decision to make a purchase
must be obedient and accessible to perception; instantaneousness – consumers subconsciously seek to
receive remuneration instantly; confidence – the subconscious gives preference to the faithful and safe
variants. Virtual and augmented reality make the product tangible and valuable in the eyes of consumers,
which stimulates the desire to get it right away and gives confidence that the decision taken is correct.
So, for example, Lego developed a system by which, when the package with design details goes up to
the special screen in the store, the image of the collected figure appears on top of the box.
Ikea has offered consumers who buy catalogs, using the virtual reality to visit the 3D kitchen, to test
its size, location, color, without leaving home.
The Swiss watch manufacturer Tissot has allowed shoppers to try magnificent watches on right on
the sidewalk. The showcases have been redesigned into interactive interfaces that turn the white paper
bracelet into any Tissot watch using the camera, touch panel and 3D projector. Buyers can not only see how
the watch will look on the wrist, but also try out different functions: compass, stopwatch, and thermometer.
In addition, virtual watch allow people to take pictures and take photos in Twitter or Instagram to take part
in the weekly drawing of watches they liked. It was this Tissot marketing campaign that turned out to be the
most successful in the UK (sales in Selfridges grew by 83%)3.
1

Кудренко, Д. (2019). Нові горизонти омніканального директ-маркетингу. iForum2019.
<:https://2019.iforum.ua/> (2019, June, 10).
2
Барден, Ф. (2018). Взлом маркетинга: наука о том, почему мы покупаем. Москва: Манн, Иванов и Фербер. 166.
3
Там само, 168.
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Boucheron (French jewelry manufacturer), Tiffany & Co (jewelry transnational company), Gucci
(Italian garment maker), Zara (famous clothing brand of the Spanish company Inditex) and other
manufacturers and traders are actively using virtual and augmented reality (mobile applications upgraded
showcases, etc.), as it is a powerful tool for increasing the product value in the buyers’ perception, which
allows, through clear signals, to influence conscious choice through the subconscious. The revealed
tendencies of digital marketing development allowed to form the basic principles under which modern
enterprises should carry out their marketing activity in order to accurately predict consumer behavior,
increase companies sales and their development in the future (Figure 3):
– human-oriented: a person with the feelings and benefits that he/she gives to any things should be on
the first place. Consumers today in the face of tight competition in the world of brands are not just people
who buy goods but partners with their own attitude to the product, who take part in the management
process together with companies;
– systematicity: the speed of change and a large array of information in the area of digital-marketing,
which needs to be constantly monitored by current trends in digital technology;

Human-oriented
Systematicity

Profitability
Digital
marketing
principles

Automation and
individualization

Innovativeness
Mobility and
communicativeness

Informativeness
Omnichannel

Fig. 3. Basic principles of digital marketing
Source: developed by authors
– innovativeness: all marketing activities based on the use of modern digital technologies should be
aimed at increasing competitiveness and, accordingly, the product value for consumers;
– mobility and communicativeness: the rapid introduction of the latest communication and sales
channels in marketing activities based on the most widely used consumers of modern technical devices;
– omnichannel: the use of all online and offline channels of communication and sales as the only
mechanism to facilitate consumer perception based on common rules for all channels;
– informativeness: sales growth is provided by high-quality content. Content marketing remains the
most powerful digital instrument in the field of digital marketing1. Qualitative content should meet the
following requirements: generate large traffic; represent the company as an expert, which brings the user to
the opinion that company product is necessary for him; sell2;
– automation and individualization: using BigData technologies and methods, artificial intelligence,
machine learning that allows processing huge amounts of information and, based on the results of analysis,
1

Chaffi, D. (2019). 10 reasons why you need a digital marketing strategy in 2019. Smart Insights (Marketing
Intelligence) Limited. <https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/digital-strategy-development/
10-reasons-for-digital-marketing-strategy/>. (2019, May, 20).
2
Крюкова, Е., Савельев, Д. (2018). 100+ хаков для интернет-маркетологов: Как получить трафик и
конвертировать его в продажи. Москва: Альпина Паблишер. 14.
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to develop accurate forecasts of consumer behavior, to formulate personalized offers for each particular
customer, which contributes to the increase of value and sales, profits, financial results of enterprises;
– profitability: justification of marketing strategies and measures, using innovative digital technology
and related tools aimed at increasing the value of the product for consumers, ensures meeting the primary
goal of innovation-oriented enterprises – increase in sales, profitability, capital and brand value.
Conclusions. The main current trends in the digital-based marketing development on the basis of
digital technology include the following: the prevalence and growth of mobile devices use over the use of
computers; the development of omnichannel sales, the possibility of «seamless» consumers transition from
online to offline and vice versa; individualization of the offer due to the possibility of collecting detailed
information about the consumer and his preferences using BigData technology and methods; development
of forecasting analytics using artificial intelligence technology and machine learning; more active use of
technology and various tools of virtual and augmented reality.
The revealed tendencies allowed forming the basic principles of digital marketing: human-orientated,
systemic, innovativeness, mobility and communicativeness, omnichannel, informativeness, automation and
individualization, profitability. Compliance with these principles will ensure that companies achieve
competitive advantage, increase sales, revenue, profit, profitability, and capital and brand value.
Subsequent studies will be devoted to the development of a system of indicators for measuring
marketing activities effectiveness, carried out on the basis of innovations and digital technology, for the
purpose of management.
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QUALITY OF ECONOMIC GROWTH
UNDER THE TERMS AND CONDITIONS
OF TECHNICAL PROGRESS: THEORETICAL
BACKGROUND AND UKRAINIAN PRACTICE
The article tries to explore the abstract and theoretical principles of the classical and neoclassical
economic theory to the notion of economic growth under the terms and conditions of
technological progress. An attempt is made to apply these provisions with the national economic
practice of modern Ukraine. It is shown that the Ukrainian economy is facing serious problems
that can be solved only by increasing efficiency and by increasing the labor and capital returns.
This requires the activation of the introduction of innovative materials, technologies,
management, as well as the promotion of the entrepreneurial activity.
Keywords: quality, economic growth, technological progress, labor productivity, capital‐
employment ratio, capital capacity.
Urgency of the research. Problems of the economic growth quality have always been and still
remain within the line of vision of the economic science. The category of the economic growth quality itself
reflects the specifics and target orientation of the process of expanded reproduction, its effectiveness at a
given stage of economic development. The material basis for economic development is the rational use of
the basic factors of production – labor and capital being at the disposal of the society. One of the main
factors of qualitative changes in the economic system is a scientific and technological progress. That is it
that has been recognized as the most important factor of economic development all over the world.
“Scientific and technological progress, – noted V.I. Vernadsky, – this is the only process in the
development of mankind, which, like time, is never interrupted and not back”.1
Unfortunately, today Ukraine is faced with a significant reduction of the internal reproductive capacity,
stipulated by the increase of the technological conservatism, low level of updating the material and technical
base, a low level of investment in the development of the economy, low interest in the development of science
and technology manufacturers and as a consequence – decrease in competitiveness in the global market. Such
problems have a negative impact on potential capacities of the economic growth. The need to launch
the economy on the path of positive growth and development provides the economic science with a problem
of in-depth knowledge of the essence of the processes occurring in the economy today.
Analysis of the previous researches. Various aspects of technical progress and the quality
of economic growth were studied by such foreign scientists as A. Smith, D. Riccardo, K. Marx, J. S. Mill,
S. Kuznets, J. Keynes, R. Harrod, E. Domar, R. Solow, V. Geyets, B. Kvasnyuk, V. Tarasevich,
M. Zveryakov, L. Zhdanova, L. Shinkaruk. However, in spite of a certain scientific interest and sound
research, the least developed problems include the question of the inner essence and specificity of the
quality of economic growth in concrete historical conditions.
The purpose of this article to explore the abstract and theoretical principles of the classical and
neoclassical economic theory to the notion of the economic growth under the terms and conditions of the
technological progress and to try to apply these provisions with national economic practice of modern Ukraine.
The statement of basic materials. The predecessor of the theory of economic growth was the theory
of reproduction, whose task was to examine the essential problem – motivation, resources, sources,
subjects, and dynamics of the extended reproduction. In contrast thereof, the theory of economic growth is
away from social and economic problematics, thus concentrating on the quantitative and functional
relations and production increment rate.
Thus, starting from the ХVIII century the economic theory raised a question of the proportions
of social reproduction, the maintenance of which is necessary for its smooth implementation. The first who
1
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attempted to answer the question was a French economist F. Kene, who introduced the theory
of reproduction of social capital, as a system of quantitative relations under the conditions of the stationary
economy without a technological progress.
However, since the beginning of the ХIХ century, the problem of reproduction of social capital takes
on a different meaning. The attention of scientists is focused on changing the proportions of social
reproduction under the influence of the technological progress. The first who formulated this problem in
such a way was S. Sismondi. Then the authors (K.I. Rodbertus-Yagetsov, J.G. von Kіrhman), which
consider social reproduction necessarily under the terms and conditions of the technological progress, come
into controversy. Nevertheless, researchers have abstracted from the consumed fixed capital, identifying
the reproduction with the volumes of the national income.
The theory of Karl Marx became a new stage in studying the social reproduction. Marx made an
attempts analyze the internal relations between the parts of the annual product by cost and by natural and
material form, showing their quantitative expression in his famous reproduction schemes by entering into
the study missed by predecessors – the constant capital. The schemes showed what ratios are between the
basic units of the economy (Unit I, producing investment goods and Unit II division, producing consumer
goods) necessary for the continuous reproduction on an extended scale, i.e., for economic growth.
However, when considering the exchange between the basic units of social production Marx abstracts
from technical progress (changes in the organic composition of the capital), noting thereby that
“to implement the transition from simple to expanded reproduction, production of Unit I shall be able
to create fewer elements of constant capital for Unit II, but in the same way more for Unit I”1. Thus, from
the point of view of the development line Marx continued the study of Kene, and the theory of growth
continued the line which goes from Sismondi.
The followers of Marx, developing his theory of reproduction of social capital, included the
technological progress in the study. Using different approaches in this case, they came to the same
conclusion about the leading role of the unit of the economy producing investment goods and the need for
its priority development in comparison with the unit producing consumer goods that is the conclusion –
about increasing the share of capital goods in the annual product of the society.
Why did not Marx take into account the technological progress in the reproduction of schemes? As it
follows from Marx’s schemes we can make a conclusion that these schemes represent a phenomenon which
in the modern economy has been called a neutral impact of technological progress on the cost of weight
of the means in case of increasing their production and increase of productivity. Neutral technological
progress means that labor productivity and capital shall be increased at the same time that is, innovation,
and labor-saving, balanced with innovations that save capital. However, technological progress efficiency
cannot be constant throughout the entire period of the machine production.
But the problem is that there is some inconsistency in the Marxist classical theory: on the one hand,
Marx says that the rate of return shows the efficiency of the total capital, the degree of increase, on the
other hand – if it is to grow at a faster pace the capital goods production (production of investment goods)
and as a consequence of capital intensity – it tells about the decreasing production efficiency. That is,
in fact, Marx did not consider the problem of the effectiveness and quality of the economic growth. There
were some grounds – ontological: the technological progress of that time was largely capital intensive. The
methodological basis of “neglect” of this problem was the problem itself, which was directly in front of the
scientist: creation of a comprehensive theoretical system of capitalism. Prior to solving the issue of the
capital efficiency in general, it was necessary to reveal the essence, the nature of this system. Only then,
in the process of the further ascent from the abstract to the concrete – to study the problems of more
concrete levels of the theoretical system; Marx not only failed to solve that problem, but even did not put it.
A new impetus to the development of the theory of quality of the economic growth was given in the
first half of the XX century. It was during this period when there was transition from the reproductive
approach in understanding the economic growth to the functional and macro-economic, which in complete
form was first presented in the works of J.M. Keynes and his followers and was further developed within
the framework of the economic thought.
In presenting his theory, Keynes based on some assumptions. He considered all the economic
processes within a short period, including in his model the main parameters, first of all, the capital stock
1
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was not changed in time that was ignored by the inflow of net investment. This statement is of course quite
reasonable in case of considering the short-term period. However, investments not only create revenue but
also expand the capital, that is, in the long term perspective, increase the resources that the society may
dispose of. Production should be expanded so as to ensure the use of the emerged additional resources.
Otherwise, there is excess capital, which in the future may discourage entry of new investments and,
consequently, the growth of income and employment.
Keynes’s concept is statistical by its nature, it determines the equilibrium level of income for a shortterm period, which can then either increase, due to the inflow of net investment, or reduce due to the
formation of idle productive capital, which negatively affects the investment. This approach was largely
stipulated by the peculiarities of depressive economy of the 30s, when the problem of long-term economic
growth and economic dynamism was not in the first place. That time it was important for Keynes to
respond a more urgent question: how to get the economy out of the state of a cyclical decrease.
The situation was radically changed in the post-war period when although there were high rates
of growth in some developed countries, but they were unstable, slight character, so the problem
of economic dynamics reached the first place.
Solution of issues of economic dynamics became a challenge of the time and first who have accepted
that challenge (late 40-ies.) were a British economist R. Harrod and an American economist E. Domar. Due
to the proximity of their views a single model of growth of Harrod-Domar is sometimes spoken about.
A special feature of this approach is the use of Keynesian assumptions and methods of analysis of the
economic situation in the short-term period for describing long-term tendencies.
In general, the model of Harrod-Domar is based on two assumptions: 1) increase of the national
income is only a function of capital accumulation. Such important factors as technological progress and its
economic characteristics that have a direct impact on the growth of capital productivity are ignored. Thus,
the model of Harrod Domar is a one-factor model. It is supposed that the demand for capital with this
capital intensity depends only on the rate of growth of the national income; 2) capital intensity does not
depend on the ratio of the prices of production factors, and shall be determined only by the technical
conditions of production.
The representatives of the neoclassical theory believe that social production is effective if the
production volume of products is maximum possible using precisely defined volumes of the production
factors, namely, capital and labor1. To evaluate the efficiency of production, the concept of the production
function as a model of knowledge of quantitative dependences of the directly production process is
introduced in the scientific turnover.
Determination of the volume of production factors depends on their prices. As a result of the price
changes for one or another factor the ration of these factors in the production changes. The preference is of
course given to the cheaper factor of production.
Constantly changing economic conditions have pushed neoclassicists to take into account other
production conditions, including the technological progress. In particular, the Dutch economist J. Tinbergen
in 1937 in his “ Econometric Approach to the Problems of the Business Cycle”2 made an attempt for the
first time to include a third factor of the exogenous nature – technical progress absolutely independent of
the economic system in the production function, as increasing the impact of costs over time.
Further the neoclassical theory of production, being used for the analysis of macroeconomic
problems was transformed into a growth theory. The essence itself of this transformation can be
characterized as a transition from the problem of the determination of prices of production factors and
justification of the existing income distribution system to the study of the macroeconomic growth factors.
A significant role in the development of macroeconomic growth models based on the unit of production
functions belongs to Nobel Prize winner Robert Solow. In 19563 he proposed a model that gave rise to the
emergence of numerous studies on the basis of macro-economic production functions. The model of the
economic growth of Solow the growth of total GDP is explained by the growth of employment,
technological progress and capital accumulation. Scientific and technological progress in the Solow model
is introduced as labor-saving; it increases the efficiency of capital use, but does not reduce the capital ratio
during the growth of labor productivity.
1
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Due to the fact from a great number of factors that affect the growth of the production volumes, it is
almost impossible to isolate the impact of those directly related to the development of science and
technology, in the majority of studies the so-called contribution of STP in the increase in the production
volumes was identified with the overall effect caused by all factors except for labor and capital. However,
the practical implementation in the macro model, intended for analytical and forecasting calculations, got
the so-called simple approaches to identify the contribution of scientific and technical progress within the
framework of the factorial analysis of the dynamics of production.
As the technological progress cannot be measured directly, Solow assessed its impact as the
difference between the actual rate of growth of the volume of production and part of that growth, due to the
growth of labor and capital (later a fairly conventional assessment became known as “Solow remnant”.
In its turn, the assessment of labor input and capital were determined taking into account the share of wages
and profit in the total output volume.
Considering the growth of labor productivity as a function of capital intensity and technological
progress in the US economy in the first half of the XX century, Solow made a conclusion that about 12.5%
of labor productivity growth for the forty-year period is required to increase in the level of capital intensity,
and 87.5% – “technical changes”.
At different times, different economists evaluated the proportion of so-called “contributions”
of capital, labor and technological progress in the economic growth (Table 1)
Table 1
Interpretation of the contribution of main factors of production
in the US economic growth by different scientists1
Author

Analyzed period

К

L

Of technical progress

Abramovitz,(1956)

1869-1953

22

48

33

Kuznets,(1971)

1889-1929

34

32

34

Kendrick, (1961)

1889-1953

21

34

44

Denison, (1962)

1909-1929

26

32

33

Solow (1957)

1909-1949

21

24

51

Denison, (1962)

1929-1957

15

16

58

Kuznets,(1971)

1929-1957

8

14

78

Kuznets,(1971)

1950-1962

25

19

56

Kendrick (1961)

1948-1966

21

24

56

Jorgenson, Gollop,
and Fraumeni
(1987)

1948-1979

12

20

69

The data of the Table shows that the technological progress is an important factor of the economic
growth, which value increases according to the calculations of all the given authors throughout
the XX century.
Thus, the Solow model shows that in the long-term period the production growth depends on the rate
of the technological progress. It is this exogenous factor that can support the continuous growth
of production, and hence the welfare of the population, expressed in the growth of output and per capita
consumption.
However, numerous attempts to assess the qualitative component of the economic growth under
the guise of NTP contribution using the unit of production function can be hardly considered successful.
In general, as all the models used in micro- and macroeconomics the model of the production function
is based on the methodology intended to be limited by the quantitative analysis of external relations without
1
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Press 1, 460.
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raising the question of quality content. From this point of view, the only type of relations, existing between
the production elements shall be the functional ratio. A distinctive feature is the extensive use of
mathematical logic.
Next increased attention to the quality of economic growth coincided with the period of 70-ies
of XX century, but this time a special interest in the problem was showed by Soviet economists, who by
that time formed a sense of the gap between the rapid growth of labor productivity in the socialist economy,
and low level of the intuitively understood production efficiency.
In the Soviet economic literature of that time the quality of the economic growth was often associated
with the category of efficiency, sometimes talked about the intensification of production, while foreign
economists talked about technological progress, total factor productivity, “Solow’s remnant”.
Despite a great number of publications on the issue of efficiency, the discussion is hardly complete.
The reason for this is commitment to the concept of pre-emptive increase in the production of the
production means (manufacturing producing investment goods), which was the basis for planning the
Soviet economy since the 20 s.
Having systematized different theoretical approaches about the quality of the economic growth, we
can conclude that at the present stage of development of the Ukrainian economy, there are a lot
of conflicting tendencies in the dynamics of the main indicators of the social production effectiveness.
This concept is used in this paper to reflect the impact of all the quality parameters on the economic
growth.
Table 2
Productivity and capital labor-ratio in 2000-2017
at constant prices1
Labour
productivity,
GDP / busy
Thousand
UAH / person

The rate
of growth (decline)
in productivity,% to
previous year

1

2

3

4

5

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008 in % to 2000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

36,5
40,1
42,0
45,9
50,9
51,8
55,3
59,3
60,5
165,7
53,3
56,3
59,2
59,2
59,1
59,0
58,5

109,9
104,7
109,3
111,1
101,7
106,7
107,2
102,0
88,1
105,6
105,1
100,0
99,8
99,8
99,1

237,1
240,4
244,4
245,3
252,2
258,9
267,2
278,6
295,1
124,5
321,2
333,0
352,3
372,6
391,1
433,7
479,5

101,4
101,7
100,4
102,8
102,7
103,2
104,3
105,9
108,8
103,7
105,8
105,7
105,0
110,9
110,6

Year

1

Capital-labor
The rate
plant and
of growth (decrease)
equipment / busy in capital-labor,%
Thousand / UAH
to previous year

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019) Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua>
(2019, February, 05).
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Сontinuation of the table 2
1

2

3

4

5

2016
2017
2017 in % to 2008
2017 in % to 2000

60,5
62,5
103,3
171,2

103,4
103,3
-

491,5
482,1
163,4
203,3

102,5
98,1
-

Source: Сalculated by the author based on the basis State Statistics Service of Ukraine.
The data of the Table shows that the productivity and capital-labor ratio grow in the dynamics.
Usually, a sharp increase in the capital-labor ratio is characteristic of the stage of the NTP implementation,
when new types of equipment with high unit power and technological systems contributing to the further
mechanization of labor are implemented in the production on a large scale. In this case the capital-labor
ratio shall exceed the rate of capital-labor, which eventually causes the growth of the capital productivity.
The economy of Ukraine is characterized by high growth in capital-labor. In 2014 in comparison with 2000
it increased by 18.5 times, labor productivity – by 10 times. Alongside with that the given data certify the
violation in rations between the growth in labor productivity and capital-labor ratio, when the latter is
growing faster than productivity. Such growth has been especially observed since 2008. Such a tendency
certifies declining efficiency and low quality of the economic growth.
Figure 1 is a proof of the fact that the capital-labor ratio may grow under the terms and conditions
of the scientific and technological involution (reducing the rate of accumulation, degradation of fixed
capital).
Gross fixed capital formation, as % of GDP

The degree of depreciation of fixed assets, in%
83,5
77,3
74,9 75,9 76,7

61,2

43,7

45

47,2

48

49,3

22,6
20,1 20,4 19,2 20,6

49

22

60,1 58,1

60

51,5 52,6

24,6

27,5 26,4
18,3 18,1 18,6 19,3

18

14

13,3 15,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fig. 1. Gross Fixed Capital Formation in % to GDP and the Degree
of Depreciation of Fixed Assets in 2000-20161
This indicates that the qualitative state and the effective use of the equity capital in the Ukrainian
economy in most cases do not meet the requirements of the technical progress, and do not provide
competitiveness. The result is a decline in the level of capital productivity and capital utilization. Capital
productivity in Ukraine has been steadily declined since 60-ies of XX century, and capital intensity grew
accordingly. This tendency continues up till now (Table 3).
1

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019) Головна сторінка
<http://www.ukrstat.gov.ua>(2019, February, 05).
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Table 3
Changes in Capital Intensity as a Whole in the Economy of Ukraine
at constant prices1

Year

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008 in %
to 2000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017 in %
to 2008
2017 in %
to 2000

The cost
The rate
The capital
GDP for
GDP growth
GDP
of fixed assets
of growth
intensity
hryvnia
rate in %
at current
(mln. UAH
of fixed assets
of production,
fixed
prices, to the previous
at current
as % of previous
UAH
assets, cop.
year
mln. UAH
prices)
year
736703
4783786
15,40
6,5
801770
108,8
4801018
100,4
16,70
6,0
844582
105,3
4910360
102,3
17,20
5,8
924957
109,5
4946294
100,7
18,70
5,3
1034059
111,8
5119104
103,5
20,20
5,0
1065818
103,1
5329090
104,1
20,00
5,0
1146515
107,6
5538720
103,9
20,70
4,8
1240711
108,2
5824934
105,2
21,30
4,7
1268546
102,2
6188029
106,2
20,50
4,9
-

172,8

-

129,3

133,1

75,4

1076533
1079346
1138338
1141055
1140750
1066001
961821
985299
1010173

84,9
100,3
105,5
100,2
100,0
93,4
90,2
102,4
102,5

6485139
6386663
6775821
7176447
7554636
7838243
7883779
8912864
9365749

104,8
98,5
106,1
105,9
105,3
103,8
100,6
113,0
105,1

16,60
16,90
16,80
15,90
15,10
13,60
12,20
11,0
10,7

6,0
5,9
6,0
6,3
6,6
7,4
8,2
9,0
9,3

-

80,0

-

151,3

52,1

189,8

-

137,1

-

195,7

69,5

143,1

Source: Сalculated by the author based on the basis State Statistics Service of Ukraine.
The ration between the growth of production, fixed assets and capital productivity in Ukraine was
uniquely. In general, during 2000-2017, GDP growth amounted to 137.1%, the growth of fixed assets –
195.7%, and capital productivity was 69.5%. The reduced capital productivity had a negative impact on
GDP growth and an increase in the volume of fixed assets. It can be concluded from the table that for 20002017 fixed assets outpaced the growth of production, and capital productivity declined, “eating” almost all
of the growth associated with an increase in the fixed assets. In general, for the entire studied period the
capital intensity increased by 2 times, amounting to UAH 6.5 in 2000 and 9.3 – in 2017.
Table 4 shows the calculations of the National Institute for Strategic Studies of Ukraine regarding the
contribution of production factors to GDP growth. The calculations were made on the basis of the
production function of Cobb-Douglas, identified on the official statistics of Ukraine and transferred to the
measurement of the rate of growth when taking the logarithm and derivatives.
1

Там само.
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Table 4
Contribution of the Costs of Production Factors in the GDP growth
of Ukraine, % growth1
Year

GDP growth
rate

L

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

5,9
9,2
5,2
9,6
12,1
2,7
7,3
7,9
2,3
-14,8
4,1
5,2
0,2
-0,4
2

3,4276
17,711
10,637
0,7728
-5,1965
14,0996
17,2466
3,0038
4,7597
9,4899
-5,8037
0,9797
14,7276
9,2992
0,32181

K

The contribution
of production
technology

The contribution
of scientific-technological
progress (for Solow)

10,7094
-2,0472
-4,1945
11,1237
22,7859
-9,8575
-7,4217
7,5828
4,8614
20,0633
15,385
7,2779
-11,1266
-7,736
3,0089

-2,7206
-0,8931
1,3042
0,7959
-3,3034
2,733
3,2067
1,0357
-1,6629
2,0848
-2,3826
-0,0232
-0,0233
0,01
0,01

-5,4963
-5,5608
-2,5466
-1,4806
-2,1759
-4,2352
-5,7315
-3,7223
-5,6582
-6,3114
3,0986
-3,0343
-3,3777
-1,96
-1,327

Source: National Institute for Strategic Studies
The data are rather sad and disturbing. The average contribution of STP for 15 years is negative and
amounts to -3.7%. This certifies that the financing of scientific and technical work is extremely low.
According to the research of many scientists, to maintain the pace of scientific and technical progress at
least at a constant (zero or positive) the level, it is necessary to maintain the level of financing of the STP
(scientific and technological progress) at least 2.0%, and for its growth – 3.0% or more. Тhe share of total
national R & D expenditures in GDP (GDP intensity of science) – decreased from 2.4% in 1991 to 0.48%
in 2016 (Figure 1.10). This is considerably less than in the EU-28, and in many developing countries.
Сonclusion. The theoretical analysis and practice indicates that the quality of the economic growth
under the modern conditions is a complex and multifactorial function, which expresses its dependence on
the quality of technical and technological factors of the production process, determining the level of
intensity of the economic growth. The main factor of the economic growth quality is a scientific and
technological progress and scientific and technical level of the society development determined by it.
Ukraine by this indicator lags far behind other countries.
In general, the Ukrainian economy is facing serious problems that can be solved only by increasing
the efficiency and by increasing the labor and capital returns. This requires the activation of the
introduction of innovation materials, technologies, management, as well as the promotion
of entrepreneurial activity.
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DECENTRALIZATION IN UKRAINE
AND THE COUNTRIES OF CENTRAL
AND EASTERN EUROPE
The paper critically examines the main features of decentralization in the countries of Central
and Eastern Europe (hereinafter referred to as CEE) and Ukraine. In essence, this research
analyzes the stages of the reform of decentralization, also identifies the main key steps of these
reforms, as well as points out the positive consequences for the economies of territorial entities
and for countries as a whole. The selection of the CEE countries for further analysis includes
Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltic countries and Ukraine. In particular, all the countries, as
a result of the reforms, enlarged administrative and territorial units and increased their financial
capacity. It is important to highlight that Ukraine, unlike the CEE countries, has started
implementing the reform much later but has achieved good results so far.
Keywords: decentralization reform, characteristics of decentralization implementation in the
CEE countries and Ukraine, positive effects of the reform.
Problem statement. Decentralization reform has proved the compliance with the principles
of democracy in the countries of Central and Eastern Europe, therefore, in 2014 decentralization was
chosen as one of the priority areas for reforms in Ukraine. However, most CEE countries started to
decentralize during the first stages of the transition from the socialist economy to the market economy
in the 1990s, with much better socio-economic indicators of development comparing to Ukraine. Some
of those countries have not conducted the process of decentralization as a single stage or period, but
returned to it again, as it happened in Poland and the Baltic countries. However, each country achieved
positive effects from the implementation of decentralization. The first one is the improvement of the
administrative-territorial organization of territorial entities, namely towards the enlargement of its
territories and the size of the population living within these territorial entities. Also, increasing
the level of responsibility of local authorities, in the context of improving their management of the
effective development of assigned territories. Moreover, increased financial autonomy and
the possibility of attracting additional financial sources, both from internal and external funds.
To conclude, the final effect is the improvement of the quality of the provision of public services and
goods by improving the infrastructure of these territories.
In modern theory, decentralization is characterized as a core component of the concept of "good
governance" and is also considered as the basis for balanced and financially sufficient development
of territorial units. While in 1995-2005 decentralization policy was the dominant prerequisite for the World
Bank to provide financial assistance to those countries that were implementing Development Policy
Operations, then as early as 2008, the condition for granting credit to Ukraine was the requirement for
financial decentralization, and in 2014, it turned to the implementation of fiscal reform1.
What are the economic and financial consequences of decentralization in Ukraine and CEE countries,
and what are its further successes? These are the questions that we will try to answer and indicate the main
advantages and disadvantages of decentralization within these countries.
Analysis of recent research and publications. The scientific literature specifies that one
of the first to substantiate the traditional approach based on the classic economic interpretation
1

Report No. 86951-UA (2014). Program Document on a Proposed Development Policy Loan in the Amount of US$
750 Million to Ukraine for the First Development Policy Loan (The World Bank). Official site the World Bank
<http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/05/14/000442464_
20140514094828/Rendered/PDF/869510PGD0P150010Box385211B00UO090.pdf>. (2019, July, 17).
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of decentralization is the American economist Charles Tiebout (Ch. Tiebout, 1961). In his scholarly work
"A Pure Theory of Local Expenditures", the author investigated the issue of the production of public
goods for the population within territorial communities and the costs of local authorities for their
creation, through effective taxation. The author emphasizes that a competitive equilibrium arises in the
choice of settlements due to the different level and quality of public goods and the possibility of their
financing, which creates the conditions for effective placement of individuals1. Also well-known is
Oates’ decentralization theorem (W. Oates, 1999), in which the author noted that the difference between
the systems of governments is more in the degree/depth of decentralization rather than in its various
categories. According to W. Oates, between the two extreme states as unitary and anarchic systems, more
or less centralized federal systems can be discovered2. Although, the study of the general principles of the
functioning of effective models of financial decentralization and budgetary federalism were carried out in
the 1950s by representatives of the neoclassical and liberal economic school: Paul Samuelson
(P. Samuelson, 1954), Joseph Stigler (1957).
In his work, P. Samuelson (1954) argues that taxation in accordance with the benefit theory
of taxation does not allow spontaneous decentralized solutions to the problem. That refers to the assumption
that taxes and fees for services provided by the state should be levied in accordance with the benefits
received by the beneficiary. Applying this principle of taxation would be regressive, since the government
provides many services, which are mainly intended for low-income people3. J. Stiglitz, exploring (J. Stigler,
1957) the theory of the development of the public sector economy, indicated that the debate over the theory
of fiscal federalism as a distribution of responsibilities between central and local levels of government is
endless4. In his subsequent works, he emphasized that in the 1960s, 70s, even the 80s, the position of the
central government of many countries was much more proactive than it is nowadays5.
Generalizing current studies of decentralization by Ukrainian and foreign scholars, they consider this
concept as a multifaceted definition and refer to the process or situation of transfer of power (authority) and
responsibility for the provision of public services from central (national) to lower (subnational, regional,
local) levels of government, or quasi-independent public institutions and / or the private sector, while
enhancing the financial capacity of local governments to provide and develop better and quality public
services6. Studies on decentralization in CEE countries were conducted by O. Borislavska (O. Borislavska,
2012), I. Zaverukha (I. Zaverukha, 2012), E. Zakharchenko (E. Zakharchenko, 2012)7, M. Krat (M. Krat,
2017), O. Sofia (A. Sofy, 2017)8. The first group of authors, placed their focus on the study
of decentralization in the post-socialist countries of Central and Eastern Europe (Poland, Czech Republic)
in the context of social and legal processes of deconcentration and decentralization of power, affirmation
of financial autonomy of local and regional self-government to ensure the efficiency of providing new
quality of public services. The second group of authors elaborated more on the comparative analysis
of decentralization in Poland and Ukraine, focusing on the prerequisites for the reform, its stages and
consequences.
Since "decentralization" is one of the most important components of democratic reforms,
a generalized study of the process of decentralization and its implications for the economies of territorial
communities and countries in general needs further study, and especially for Ukraine.
1

Tiebout, Ch. (1961). An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Princeton University Press.
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2
Oates, W. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37, 1120–1149.
3
Samuelson, P. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics. <
http://www.ses.unam.mx/docencia/2007II/Lecturas/Mod3_Samuelson.pdf., 36, 4. 387-389.
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Stigler, J. (1957). The Tenable Range of Functions of Local Government. Federal Expenditure olicy
for Economic Growth and Stability: Papers Submitted by Panelists Appearing Before the Subcommittee on Fiscal
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Stiglitz, J. (1999). Economics of the public sector. Third edition. New York/London.
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Романюк, С. (2018). Децентралізація: теорія та практика застосування: монографія. Київ: 2018.
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Formulation of a task. The main objective of the study is to identify the features of decentralization
in CEE countries and Ukraine, as well as to analyze the consequences for the economy of territorial entities
(municipalities, gminas, united territorial communities, etc.) and countries in general within the frame of its
implementation.
Presentation of the research material. In many countries, the need for decentralization was caused
by market reforms that were accompanied by liberalization, privatization, and the formation of civil society.
As reforms in Central and Eastern Europe and Ukraine have been evolving and proceeding differently, they
are based on the only principle that determines the need for decentralization: the management of the
production of public goods and the provision of public services has the lowest level of management.
Indeed, this level of management can bear the appropriate costs and manage the obtained results. However,
at the state level, the legislation must create all the conditions for improving the administrative structure
of these countries in the process of decentralization and ensuring their financial capacity on the basis
of creating sufficient fiscal capacity.
Nowadays, the necessary condition for a balanced development of the society and the effective
functioning of the state, as well as its administrative and territorial units, is to assure the balance of national
interests not only with the interests of territorial communities, but also the cooperation of these interests at
different levels of executive power.
According to A.-D. Dorothee, Head of the Unit "Decentralisation, public investment and subnational
finance" at the The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the motivation
behind decentralization reform in Europe is different. If the countries of Northern, Western and Southern
Europe are characterized by economic and budgetary motivation that ensures avoiding financial imbalances
of territorial units development, then the countries of Central and Eastern Europe are characterized mainly
by democratic/political motivation, ensuring the formation of new democratic foundations of government,
decentralization of power, the formation of civic society and its active participation in the development
of the territorial community1.
Essentially, this paper examines carefully the decentralization in some countries of Central and
Eastern Europe and Ukraine. In particular, the research points out the key steps that have been taken by the
governments of the countries and analyses the consequences of the implemented decentralization reforms in
these countries.
The results of this study indicate that the need for decentralization in Poland, like in other postsocialist countries of Central and Eastern Europe, has arisen in connection with large-scale processes
of liberalization and implementation of market reforms. The main purpose of decentralization was to
maximize the autonomous functioning of each region, to create more efficient and transparent political
institutions, and to strengthen the institution of civil society. It can be seen from the data in Table 1 that
the decentralization reform in Poland went through several stages. Thus, within the first stage
the administrative reform was carried out, which provided the basis for the creation of gminas – territorial
communities (city, village, several villages or districts of the city). During the second stage,
the administrative reform of higher levels of territorial entities, namely the creation of counties and
voivodships, was conducted by authorized bodies.
Further analysis showed that the result of decentralization in Poland was the clear delimitation
of functions and powers between state and local authorities. Thus, the local authorities were in charge of the
resolution of the following concerns: ensuring balanced development of regions; effective management
of budget funds and property of the territorial community; maintaining an independent financial
management; improvement of the system of provision of services to the population, i.e. satisfaction of the
subsidiarity principle. Therefore, the main powers and financial resources in Poland are at the level
of territorial communities. The decentralization reform has provided a number of positive effects for
the territorial units of the country, which are described in the table below. However, some experts argue
that decentralization and its further implementation in Poland had significantly positive impact not only
on the development of local communities, but also on the country as a whole.

1

Дороті, А.Д. (2017). Тенденції децентралізації в країнах ОЕСР: порівняльний аналіз для України. Відділ
розробки регіональної політики ОЕСР. <http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/multi-levelgovernance.htm
(2019, July, 17).
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FRQFHQWUDWHGLQORFDOEXGJHWV
:LWKLQWKHIUDPHRIWKHSURFHVVRIGHFHQWUDOL]DWLRQLQ3RODQGUHJLRQDO
FRRSHUDWLRQZDVFKRVHQDVDEDVLVZKLFKLQYROYHGWKHFUHDWLRQRIIUHH
HFRQRPLF]RQHVDQGDVVLVWDQFHWRRQHUHJLRQ7KLVLQWXUQLQFOXGHG
WKHFUHDWLRQRIIUHHHFRQRPLF]RQHVDQGDVVLVWDQFHWRFHUWDLQUHJLRQV
LQWKHFRQWH[WRIQRWLFHDEOHEXGJHWVXUSOXVHVDQGGHILFLWV
$QLPSRUWDQWFRQVHTXHQFHRIWKHDGPLQLVWUDWLYHWHUULWRULDOUHIRUPZDV
WKHVHSDUDWLRQRISRZHUDQGEXVLQHVVZKLFKJXDUDQWHHGHYHU\FLWL]HQ
WKHULJKWIUHHO\DQGRQIDYRUDEOHWHUPVWRFRQGXFWEXVLQHVVDFWLYLWLHV

3

3RVLWLYHHIIHFWVRIGHFHQWUDOL]DWLRQUHIRUP

&KDUDFWHULVWLFVRIGHFHQWUDOL]DWLRQUHIRUPLQVRPHRIWKH&((FRXQWULHVDQG8NUDLQH
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6ORYDNLD

1



7KHPDLQWDVNWREHDGGUHVVHGE\WKH6ORYDNDXWKRULWLHV
LQWKHGLUHFWLRQRIGHFHQWUDOL]DWLRQZDVWKHQHHGWRUHOHDVH
VWDWHDXWKRULWLHVIURPWKRVHIXQFWLRQVWKDWFRXOGEHPRUH
HIIHFWLYHO\FDUULHGRXWE\ORFDOJRYHUQPHQWV7KHVWDWH
KDGWRUHPDLQLQFKDUJHRIWKHVWUDWHJLFGHYHORSPHQW
RIWKHFRXQWU\7KHUHIRUPRIGHFHQWUDOL]DWLRQZDV
FRQVWLWXWLRQDOO\HQVKULQHGLQ$UWRIWKHPDLQODZ
DQGDSSURYHGE\VRPHODZV /DZRQHOHFWLRQVWR6HOI
JRYHUQPHQWRIKLJKHUWHUULWRULDOXQLWV/DZRQWHUULWRULDO
DQGDGPLQLVWUDWLYHGLYLVLRQRIWKH65/DZ
RQRUJDQLVDWLRQRIORFDOVWDWHDGPLQLVWUDWLRQ 
6LQFH-DQXDU\WKH6ORYDNV\VWHPRIWHUULWRULDO
JRYHUQPHQWKDVEHHQPRGLILHG$FFRUGLQJWRWKHQHZ
V\VWHP6ORYDNLDKDVWZROHYHODSSURDFKZLWKWKH
EUHDNGRZQWRJUDVVURRWVOHYHORIVHOIJRYHUQPHQW±
PXQLFLSDOLWLHVDQGVHFRQGOHYHODGPLQLVWUDWLYHUHJLRQV
'XULQJWKHPDVVWUDQVIHURISRZHUVIURP
WKHFHQWUDOH[HFXWLYHWRORFDOJRYHUQPHQWVZDVGHSOR\HG
LQ6ORYDNLD,QSDUWLFXODUDSSUR[LPDWHO\GXWLHVDQG
UHVSRQVLELOLWLHVZHUHGHOHJDWHGLQWRWDO
)LQDQFLDOGHFHQWUDOL]DWLRQGXULQJOHG
WRWKHFUHDWLRQRIDQHZPRGHORISXEOLFDGPLQLVWUDWLRQ
ILQDQFLQJ

2

,QWKHSURFHVVRIGHFHQWUDOL]DWLRQLQ6ORYDNLDIRXUPDLQPHWKRGVZHUH
XVHG
± GHFHQWUDOL]DWLRQGHFRQFHQWUDWLRQWUDQVIHURISRZHUDQGUHVSRQVLELOLW\
IURPFHQWUDOH[HFXWLYHDXWKRULWLHVWRORFDOH[HFXWLYHERGLHV
± GHOHJDWLRQWUDQVIHURISRZHUDQGUHVSRQVLELOLW\IRUVHUYLFHVWRFLWL]HQV
IURPFHQWUDOH[HFXWLYHERGLHVWRVSHFLDOL]HGVWDWHLQVWLWXWLRQVWKDWKDYH
VRPHGHJUHHRIDXWRQRP\LQFHUWDLQWHUULWRULHV
± WUDQVIHUWUDQVIHURISRZHUDQGUHVSRQVLELOLW\IURPFHQWUDOH[HFXWLYH
DXWKRULWLHVWRHOHFWHGVHOIJRYHUQPHQWERGLHV ORFDOPXQLFLSDODQG
UHJLRQDO 
± GHQDWLRQDOL]DWLRQWUDQVIHURIUHVSRQVLELOLW\IRUVHOHFWHGVHUYLFHVIURP
SXEOLFDXWKRULWLHVWRWKHSULYDWHRUQRQJRYHUQPHQWDOQRQSURILWVHFWRU
'HFHQWUDOL]DWLRQLQ6ORYDNLDHQDEOHGWRPDNHGLIIHUHQWLDWHGVSHFLILF
GHFLVLRQVIRUWKHEHQHILWRILQGLYLGXDOORFDOFRPPXQLWLHVIDFLOLWDWLQJ
JUHDWHUPRELOL]DWLRQRIORFDOUHVRXUFHV7KLVSURFHVVLQFUHDVHVFLWL]HQV¶
GHVLUHDQGZLOOLQJQHVVWRSD\WD[HVIRUORFDOVHUYLFHVWKH\KDYHFRQWURORYHU
:LWKWKHKHOSRIGHFHQWUDOL]DWLRQSRZHULWEHFDPHSRVVLEOHWRUDLVH
DZDUHQHVVRIWKHSRSXODWLRQRIUHJLRQVFLWLHVDQGPXQLFLSDOLWLHVDERXWWKH
OHYHORIFLYLFSDUWLFLSDWLRQLQWKHPDQDJHPHQWRISXEOLFDIIDLUV
'XULQJWKHSURFHVVRIPDVVWUDQVIHURISRZHUVIURPWKH
FHQWUDOH[HFXWLYHWRORFDOJRYHUQPHQWVLQ6ORYDNLDZDVFRPSOHWHG
DSSUR[LPDWHO\SRZHUVZHUHWUDQVIHUUHGLQWRWDO 
'XULQJWKHSURFHVVRIILQDQFLDOGHFHQWUDOL]DWLRQWRRNSODFH
DQGLWOHGWRWKHFUHDWLRQRIDQHZPRGHORISXEOLFDGPLQLVWUDWLRQILQDQFLQJ
(LJKWQHZW\SHVRIORFDOWD[HVZHUHLQWURGXFHGZKLFKDOORZHGPXQLFLSDO
JRYHUQPHQWVWRKDYHJUHDWHUILQDQFLDOVWDELOLW\DQGVHOIVXIILFLHQF\:LWKLQ
WKHIUDPHZRUNRIILQDQFLDOGHFHQWUDOL]DWLRQDQHZPHWKRGRIGLVWULEXWLRQRI
WD[UHYHQXHVIURPLQGLYLGXDOVZDVDSSOLHG±WRWKHVWDWHEXGJHW
±WRWKHEXGJHWVRIORFDO PXQLFLSDO JRYHUQPHQWVDQG±WR
WKHEXGJHWVRIVHOIJRYHUQLQJUHJLRQV
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)RUDORQJWLPH(VWRQLDKDVEHHQSXVKLQJIRUYROXQWDU\
FRPPXQLW\DVVRFLDWLRQ%XWRYHU\HDUV IURP
WR WKHQXPEHURIPXQLFLSDOLWLHVKDVIDOOHQE\RQO\
IURPWR%XWUHFHQWO\WKH\KDYHGHFLGHG
RQYROXQWDU\IRUFHGUHIRUP$VDUHVXOWWKHQXPEHU
RIFRPPXQLWLHVGHFUHDVHGWRLQD\HDU8SRQWKLV
WKHGLVWULFWVZLOODOVREHOLTXLGDWHGQH[W\HDU0RVW
RIWKHLUIXQFWLRQVZLOOEHSXVKHGZLWKWKHWRSGRZQ
DSSURDFKDQGRQO\FHUWDLQVHUYLFHVSULPDULO\KHDOWKFDUH
ZLOOEHPDQDJHGDWWKHQDWLRQDOOHYHO

(VWRQLD



$WWKHEHJLQQLQJRIWKHUHIRUP/DWYLDQSXEOLF
DGPLQLVWUDWLRQH[SHUWVEHOLHYHGWKDWWKHFRXQWU\VKRXOG
H[SHULHQFHVLJQLILFDQWFKDQJHVLQWKHSXEOLFVHUYLFH
OHJLVODWLRQWKHUHVWUXFWXULQJRISXEOLFDGPLQLVWUDWLRQ
LQVWLWXWLRQVWKHLPSURYHPHQWRISROLWLFDOJRYHUQDQFH
WRJHWKHUZLWKWKHLQWURGXFWLRQRISXEOLFSDUWLFLSDWLRQ
SURFHGXUHVLQJRYHUQPHQWGHFLVLRQV,QD
GHFHQWUDOL]DWLRQUHIRUPZDVFRPSOHWHGLQ/DWYLD
FRYHULQJWKUHHPDLQDUHDVOHJDODGPLQLVWUDWLYHWHUULWRULDO
DQGILVFDO,WLVQRWHZRUWK\WKDWHDFKGLUHFWLRQRIUHIRUP
ZDVFDUULHGRXWVHSDUDWHO\DQGWKHPHFKDQLVPVRILWV
LPSOHPHQWDWLRQZHUHQRWFRQVLVWHQWZLWKRWKHUV

2

/DWYLD

1

&OHDUHOLJLELOLW\FULWHULDKDYHEHHQVHWXSLQSDUWLFXODUWKHFRPPXQLW\
PXVWKDYHDWOHDVWILYHWKRXVDQGLQKDELWDQWV
,QWKHILUVWVWDJHWKHDVVRFLDWLRQLVYROXQWDU\9ROXQWHHUVDUHSURPLVHG
JUDQWVIURPWKHVWDWHIRUGHYHORSPHQW WKHVDPHZD\DVLWLVGRQHLQ
8NUDLQH +HDGVRIFRXQFLOVRUPD\RUVZKRORVHWKHLUSRVLWLRQVWKURXJK
PHUJHUVDUHDOVRPRQHWDU\FRPSHQVDWHG
7KLVSURFHVVKDVEHHQXQGHUWDNHQIRU\HDUVXSWRWKHHOHFWLRQVLQ
2FWREHU&RPPXQLWLHVZLWKIHZHUWKDQILYHWKRXVDQGUHVLGHQWVDQG
WKDWKDGQRWDJUHHGWRYROXQWDU\PHUJHUVZHUHIRUFHGWRXQLWHLQHDUO\
EXWZLWKRXWILQDQFLDOLQFHQWLYHVRUFRPSHQVDWLRQ
/RFDOJRYHUQPHQWIXQFWLRQVLQ(VWRQLDLQFOXGHHGXFDWLRQVRFLDO
VHFXULW\KHDOWKFXOWXUHOHLVXUHVSRUWVWRXULVPVRFLDOKRXVLQJVLWH
SODQQLQJSXEOLFWUDQVSRUWZDWHUVXSSO\GUDLQDJHOLJKWLQJKHDWLQJ
HFRORJ\FROOHFWLRQDQGGLVSRVDOZDVWHURDGVFHPHWHULHVDGPLQLVWUDWLRQ
RIORFDOWD[HV

$IWHUWKHUHIRUPFRPPXQLWLHVUHPDLQHGLQ/DWYLDLQRWKHUZRUGV
WKHXQLRQZDVFDUULHGRQLQWKHUDWLRWR0RUHRYHUGXULQJWKHUHIRUP
WKHGLVWULFWVZHUHHOLPLQDWHGDQGHTXDWHGWRWKHGLVWULFWVRIWKHFLW\,W
PHDQVWKDWWKH\MXVWGLVDSSHDUHGGXHWRWKHWUDQVPLVVLRQRIWKHLUSRZHUV
³GRZQ´WRFRPPXQLWLHV
7RGDWHWKHPDLQVRXUFHVRIORFDOEXGJHWUHYHQXHVLQ/DWYLDDUHWD[
UHYHQXHVWUDQVIHUVIURPWKHVWDWHEXGJHWORFDOGXWLHVPXWXDOVHWWOHPHQWV
RIORFDOFRPPXQLWLHVIHHVIURPVHUYLFHV7KHPDLQVKDUHLQWKHVWUXFWXUH
RIUHYHQXHVLVWKHSHUVRQDOLQFRPHWD[ZKLFKLVGLVWULEXWHGEHWZHHQ
WKHVWDWHDQGORFDOEXGJHWV
$FRQVLGHUDEOHSDUWLVDOVRRFFXSLHGE\WKHUHDOHVWDWHWD[ZKLFKLV
FDOFXODWHGRQWKHEDVLVRIWKHFDGDVWUDOYDOXH
7KHEXGJHWDU\HTXDOL]DWLRQKDVEHHQLQIRUFHVLQFHEXWWKHUHDO
EDODQFLQJRIEXGJHWVLVRQO\SDUWLDO
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,QWKHILUVWSKDVHRIWKHUHIRUP ± XQWLOWZRPDMRU
HYHQWVWRRNSODFH)LUVWRIDOOWKHODZRQWHUULWRULDO
DGPLQLVWUDWLYHXQLWVDQGWKHLUERXQGDULHVZDVDGRSWHGLQ
DQGDIWHUWKLVLWZDVSXWLQWRHIIHFWZLWKLQWKH
IROORZLQJWKUHH\HDUV7KHUHVHDUFKVKRZHG
WKDW/LWKXDQLDKDVUHFHLYHGDEDVLFOHYHORIVHOI
JRYHUQPHQWIURPPXQLFLSDOLWLHV RIWKHPVLQFH
 DVZHOODVDGPLQLVWUDWLYHGLVWULFWVRUFRXQWLHV
QRWORFDOJRYHUQPHQW 


7KH ILUVW VWDJH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ WRRN SODFH LQ 
 ,Q $SULO  DW WKH LQLWLDWLYH RI 9RORG\P\U
*URLVPDQ WKH IRUPHU 'HSXW\ 3ULPH 0LQLVWHU DQG
0LQLVWHU RI 5HJLRQDO 'HYHORSPHQW &RQVWUXFWLRQ DQG
+RXVLQJ RI 8NUDLQH WKH JRYHUQPHQW DSSURYHG WKH PDLQ
FRQFHSWXDO GRFXPHQW± &RQFHSW RI WKH UHIRUP RI ORFDO
VHOIJRYHUQPHQW DQG WHUULWRULDO RUJDQL]DWLRQ RI
JRYHUQPHQWLQ8NUDLQH$IWHUWKDWWKH$FWLRQ3ODQIRULWV
LPSOHPHQWDWLRQ ZDV DSSURYHG ZKLFK ODXQFKHG WKH
UHIRUP
7R LPSOHPHQW WKH SULQFLSOHV RI WKH &RQFHSW DQG WKH
REMHFWLYHVRIWKH$FWLRQ3ODQLWZDVQHFHVVDU\ILUVWRIDOO
WR DPHQG WKH &RQVWLWXWLRQ RI 8NUDLQH DV ZHOO DV WR
IRUPXODWHDSDFNDJHRIQHZOHJLVODWLRQ
7KHVHFRQGVWDJHRIGHFHQWUDOL]DWLRQZLOOEHKHOGGXULQJ



8NUDLQH

2

/LWKXDQLD

1

7KHUHKDVEHHQILQDQFLDOGHFHQWUDOL]DWLRQ
)URPWRXQLWHGWHUULWRULDOFRPPXQLWLHV KHUHLQDIWHU
UHIHUUHGWRDV87&V ZHUHFUHDWHGLQ8NUDLQH0RUHWKDQIRUPHUORFDO
FRXQFLOVKDYHEHHQLQFOXGHGLQWKHVH87&V6WDWLVWLFVVKRZVWKDW
DSSUR[LPDWHO\PLOOLRQSHRSOHOLYHLQ87&V
7KH,QVWLWXWHRI(OGHUV LQ8NUDLQLDQ,QVWLWXWVWDURVW ZDVHVWDEOLVKHG
LQ87&VUHSUHVHQWLQJWKHLQWHUHVWVRIUXUDOUHVLGHQWVLQWKHFRPPXQLW\
FRXQFLO7KHUHDUHDOUHDG\YLOODJHHOGHUVZRUNLQJLQYLOODJHVWKDWIRUP
87*VDOVRDOPRVWWKRXVDQGSHRSOHHQJDJHGDVWKHDFWLQJYLOODJHHOGHU
,QWKHXQLWHGFRPPXQLWLHVUHFHLYHGDOPRVWPLOOLRQKHFWDUHV
RIDJULFXOWXUDOODQGRXWVLGHVHWWOHPHQWVZKLFKDUHFODVVLILHGDVFRPPXQDOO\
RZQHG
7KH/DZRI8NUDLQH2Q&RRSHUDWLRQRI7HUULWRULDO&RPPXQLWLHV
FUHDWHGDPHFKDQLVPIRUVROYLQJFRPPRQFRPPXQLW\SUREOHPVVXFK
DVZDVWHXWLOL]DWLRQDQGUHF\FOLQJGHYHORSLQJVKDUHGLQIUDVWUXFWXUHHWF
%\WKHHQGRIFRRSHUDWLRQDJUHHPHQWVKDYHDOUHDG\EHHQ
LPSOHPHQWHG,QDGGLWLRQWRWKDWDURXQGFRPPXQLWLHVKDYHEHQHILWHG
IURPWKLVPHFKDQLVP
7KH/DZRI8NUDLQH³2Q)XQGDPHQWDOVRI6WDWH5HJLRQDO3ROLF\´
ZDVDSSURYHGDQGWDNHQLQWRDFWLRQLQ6WDWHVXSSRUWIRUUHJLRQDO
DQGFRPPXQLW\LQIUDVWUXFWXUHGXULQJWKHUHIRUPKDVLQFUHDVHGIROG
IURPELOOLRQLQWRELOOLRQLQ'XHWRWKLVVXSSRUW
PRUHWKDQSURMHFWVZHUHLPSOHPHQWHGLQUHJLRQVDQGFRPPXQLWLHV
LQ

7RGDWHWKHUHIRUPLVFRQVLGHUHGDVLQFRPSOHWHDQGWKHGHEDWHRQ
UHJLRQDOJRYHUQDQFHDQGUHJLRQDOSROLF\LVVWLOODQRQJRLQJLVVXH3HUKDSV
WKHFRQWLQXLQJUHIRUPRI/LWKXDQLD¶VWHUULWRULDODQGDGPLQLVWUDWLYHV\VWHP
DQGWKHFRQVROLGDWLRQRIUHJLRQDODGPLQLVWUDWLYHXQLWVZLOOEHGHSOR\HGDQG
IXOO\LPSOHPHQWHGLQIROORZLQJ\HDUV
.H\ORFDOJRYHUQPHQWIXQFWLRQVLQ/LWKXDQLDDUHSUHVHQWHGE\SUH
VFKRROSULPDU\DQGVHFRQGDU\HGXFDWLRQFLYLOSURWHFWLRQFXOWXUHHFRORJ\
GUDLQDJHKRXVLQJWUDQVSRUWORFDOODERUPDUNHWVRFLDODVVLVWDQFHIRU
XQHPSOR\PHQWSURPRWLQJHQWUHSUHQHXUVKLSSULPDU\FDUHSXEOLFVHUYLFHV
PXQLFLSDOSURSHUW\WHUULWRULDOSODQQLQJORFDOGHYHORSPHQWVSRUWVWRXULVP
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Nowadays, Poland is the most attractive country in terms of investment in the Eastern
European region, and its main investors are the European Union, companies from the US, Germany
and France1.
Decentralization in the Czech Republic took place in the form of administrative-territorial reform.
As shown in Table 1, reforming process includes two stages. In particular, the first phase began
immediately after the Velvet Revolution in the country and the second happened after the elections in 1998.
Thus, the decentralization reform took 10 years all together. At the first stage of reform, the Czech Republic
abandoned the three-tier structure of the administrative-territorial structure – the municipality, district, and
region, which was introduced in the country since 1960, and returned to the two-tier structure. The structure
"region" was eliminated as an administrative-territorial unit due to the fact that it did not conform to the
tradition of self-government in the Czech Republic, so its responsibilities were transferred to the districts
and communities. As a result of these administrative changes, the order of formation and scope of authority
of the basic self-government bodies at the basic level has changed. First of all, communities were given
the right to elect municipal governments and hold local referendums, to form and manage the budget, to
ensure the socio-economic, cultural and communal needs of citizens.
In Slovakia, the decentralization reform was conducted in another way. Interestingly, it is the only
country in the Visegrad Four that has had no idea of local self-government for almost all of the twentieth
century. Basically, local government as a governmental unit was abolished in 1923 and restored only after
democratic changes in 1990. The main goals and objectives of the Slovak decentralization reform could
only be achieved with the active participation and cooperation of the Slovak citizens. Therefore, the public
administration reform had to respect and be based on the generally accepted principles of civil society,
subsidiarity, efficiency, transparency and flexibility.
The experience of decentralization reforms in the Baltic countries is another interesting case. The
beginning of legal reform in Latvia was the adoption of the Act on local self-government, in May 1994,
which defined the nature, fundamental rights and obligations, as well as the financial base of local selfgovernment. Despite the small size of the country’s territory, Latvia’s early reforms were characterized by
uneven development of its regions and territories. The main purpose of administrative-territorial reform was
to create administrative territories with local and regional self-government that could develop economically
and provide quality services to the population. However, the implementation of this reform has been subject
to significant obstacles. First of all, the reluctance of small communities to unite. During the first six years
of reform, only 20 united communities were formed. Indeed, a significant oversight on the part of the state
was that the rules on the criteria and format of the merger were not clearly approved. Therefore, this
situation led to the emergence of new communities, but inability to fulfill the necessary functions. Despite
the protracted implementation period, decentralization reform in Latvia has addressed a wide range of
existing problems and helped to increase the capacity of local governments to address the most pressing
issues and strengthen their impact on local development.
Regarding Estonia and its decentralization process, the country announced the next phase
of administrative-territorial reform with community unification in 2015. However, this stage has been
initially started since 2004, but has not achieved the desired effect. All the main steps of the reform are
explained in the table above (tab. 1) together with positive consequences of its implementation.
In Lithuania, the reform of the territorial-administrative system and decentralization process began in
1994. Prior to decentralization, there were 581 administrative units operating on the territory of Lithuania at
two levels, after the reform it reduced to 70 with two-levels approach. Between 1997 and 2001, a law on
regional development was adopted. The task was to adjust to European standards, which, in turn, required
larger regional districts.
Because of more complex conditions for carrying out decentralization in Ukraine, the
implementation of the process was launched by the state only in 2014 after the Revolution of Dignity.
However, it has achieved quite positive results so far. The results of the first stage of decentralization,
implemented in Ukraine during 2014-2018, are some significant amendments to the Budget and Tax Codes,
which ensured the implementation of financial decentralization. As a result, the financial capacity of local
1

Київська міська рада профспілок (2019). Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ
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budgets has increased – local budgets have grown by UAH 165.4 billion in recent years: from $ 68.6 billion
in 2014 to $ 234 billion in 20181. The Law “On Voluntary Unification of Territorial Communities” has
started to form a capable basic level of local self-government. From 2015 to 2018, 878 united territorial
communities were created in Ukraine. More than 4,000 former local councils have been included in these
CTAs. To date, around 9 million people live in UTCs. According to the comments of international experts,
such rates of inter-municipal consolidation are considered to be very high. With the adoption of key pieces
of legislation in Ukraine, significant positive effects were achieved in the decentralization process, which
are reflected in the table 1.
The second stage of decentralization in Ukraine should be implemented during 2019-2021. The next
step in the decentralization process should be amendments to the Constitution in regard to the reforms that
are necessary to further advance decentralization and its completion.
It is also necessary to adopt a number of important laws: "On the principles of the administrative and
territorial structure of Ukraine", on amendments to the law "On regulation of urban development", "On
service in bodies of local self-government" (new version), "On All-Ukrainian and Local Referenda", plus
updating of laws on local elections, on local self-government, on local state administrations and on state
oversight of the legality of decisions of local governments etc. Only with the adoption of these documents
in Ukraine the next local elections in the autumn of 2020 will be able to pass on a new territorial basis of
districts and communities.
Thus, our study reaffirms the importance of implementing decentralization reform in countries that
have developed democratic societies and market relations. In case of all the analyzed CEE countries and
Ukraine, positive effects have been achieved during the implementation of decentralization and afterwards.
Important to highlight, local authorities in CEE countries and in Ukraine, after the creation and
implementation of the decentralization reform, can address issues that are directly relevant to community
residents. These are road construction and repair, utilities, public transport, water supply, sewerage, heat
supply, garbage collection, local economy development and territorial planning. All the above-mentioned
functions ensure the equalization of significant imbalances in the development of territorial units of these
countries.
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FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP: A REVIEW OF THE CONCEPT
OF PROCESS AND NORMATIVE APPROACHES
The article covers the conceptual principles of the development of process and normative
approaches. Given that the process approach is based on the concept of «process», its role
in the activities of the subjects of economic relations is determined. It is proved that achieving
the desired result of functioning of the financial mechanism of public‐private partnership
provides a normative approach. The advantages of the normative approach, which include: the
target orientation of the investigated mechanism, methodical simplicity and sufficient
technological development of standards, are outlined. It is concluded that the choice
of methodological approaches depends on the effectiveness of building a certain model of the
financial mechanism of public‐private partnership, which should take into account cost
optimization, efficient and high‐quality provision of services to society.
Keywords: financial mechanism, public‐private partnership, process approach, normative
approach, socio‐economic results.
Formulation of the problem. In modern science, there are many methodological approaches that
contribute to various scientific research. At the same time, the priority task is to choose the rational ones,
for which it is necessary to adhere to the following requirements: to take into account the goals and
objectives of scientific research; use several approaches complementing each other, which will allow us to
comprehensively explore the object of research and find out the consequences of the impact of economic
factors on it. Therefore, the study of process and normative approaches, in particular, in the sphere
of building partnerships between the state and business entities, is relevant.
Actual scientific researches and issues analysis. The importance of application in the scientific
research of methodological approaches is proved by economists. Thus, the essence of the process approach
was revealed in his writings: L. Basovsky, I. Borisenko, E. Deming, N. Dikan, G. Emerson, A. Fayol,
G. Ford, D. Juran, M. Porter, F. Taylor, V. Shuhart and normative – J. Anderson, B. Jenkins, B. Lomov,
J. March, J. Olsen, G. Simon and many others. However, in the scientific literature, issues regarding the use
of process and normative approaches in shaping the financial mechanism of public-private partnership are
not sufficiently studied.
Target setting. The purpose of the research is to consider the conceptual foundations of the
development of process and normative approaches, as well as to substantiate the need for their application
in the process of building a certain model of financial mechanism of public-private partnership.
Presentation of the main research material. An objective study of the performance of a particular
model of the financial mechanism of public-private partnership (hereinafter – PPP) requires the use
of a process approach. He arose in the late 60’s of the twentieth century and is the methodological basis
of the general theory of processes and process theories, in particular, the process management theory.
Its founder is considered representatives of the school of administrative management – G. Emerson,
A. Fayol, G. Ford, F. Taylor1. They suggested using procedural approaches to carry out activities in
accordance with the objectives, obtaining maximum benefits through the use of available resources. In this
case, the specific control functions that are independent of each other are distinguished, and on the basis
of which the rational structure of the organization should be determined.
Further evolution of the process approach is associated with the development of practical methods
that enable balance between inter-functional processes, oriented to achieve the necessary results and
1

Файоль, А. (1923). Общее и промышленное управление. Москва: Центральный институт труда. Файоль, А.,
Эмерсон, Г., Тейлор, Ф., Форд, Г. (1992). Управление – это наука и искусство. Москва: Дело. Тейлор, Ф. У.
(1991). Принципы научного менеджмента. Москва: Контроллинг.
47

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

continuous improvement. The ideas concerning the continuous improvement of processes were developed
in his writings by E. Deming1, D. Juran2, V. Shukhart3. On the basis of their achievements, the concept
of quality management has evolved, therefore, in the majority of cases, the process approach is associated
with quality management.
Modern understanding of the process approach for the first time in 1985 was proposed by M. Porter
in substantiating the theory of competitive advantages in the form of a chain of value creation as a sequence
of strategically important activities4. According to the scientist, such an approach involves the allocation
of a system of processes, around which should be organized activities at all levels of management.
His followers were such scholars as L. Basovsky, I. Borisenko, N. Dykan5. They view management
as a process – a sequence of continuous interrelated actions called management functions (planning,
organization, motivation and control).
The process approach is based on the concept of «process». Scientists believe that, firstly,
the process – is a dynamic change in the system in time, and secondly, the result of the process should be
the result that represents the value for the consumer6. Thus, all processes in the activities of subjects
of economic relations are necessary to achieve the planned tasks and obtain the expected results. Each
process is characterized by its inputs, applied methods and tools, as well as performance indicators
at the outputs.
The process approach considers the model of a financial mechanism as a set of interconnected,
continuous operations, procedures and operations that convert inputs (financial resources, flows
of information, etc.) into outputs (socio-economic outcomes). Very often the output of one process is
an input for another (Fig. 1).
The use of the process approach in constructing a model of a financial mechanism is based on the
following methodological principles: the interconnection of processes; the purposefulness of processes
(the purpose of the process and the focus on achieving the desired socio-economic outcomes); continuous
improvement of processes (definition of a list of indicators characterizing the process and its results for
further change and improvement); responsibility for the implementation of processes by the partners of the
partnership.
Thus, due to the process approach, an effective, rational and effective model of the financial
mechanism of public-private partnership can be created. Its use makes it possible to determine the ways
of improving and qualitative modification of the model of the investigated mechanism in a practical
plane.
The choice of a specific model of the PPP financial mechanism and achieving the desired result
of its functioning is ensured by a normative approach. In carrying out a methodological study of the
term «normative», B. Lomov defined it from the standpoint of mathematical modeling in the following
way: «As in any study, initially – based on the available in the science of the theoretical positions and
specific data – formulated the hypothesis to be verified. According to it, some ideal model is
constructed which corresponds to the hypothesis. Such a model usually acts as normative. It does not
reflect what actually happens when a process unfolds, and what should happen if some source
(hypothetical) position is taken, with the normative model referring to some idealized object: it is
«cleared» from the particulars»7. And further: «This type of mathematical modeling is most popular
among economists who usually follow the idea of «rational person», always calculate the best options
and want to maximally satisfy their needs»8.
1

Deming, W. Е. (1982). Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusettsn Institute
of Technology, Center for Advanced Engineering Study.
2
Джуран, Дж. (2004). Якість в історії цивилізації. Еволюція, тенденції і перспективи управління якістю.
Москва: Стандарти і якість.
3
Shewhart, W. (1939; 1986). Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. New York: Dover Publ.
4
Портер, М.Э. (2005). Конкуренция. Москва: Вильямс.
5
Басовський, Л. (2007). Управление качеством: учеб. пособ. Москва: ИНФРА, 25. Дикань, Н., Борисенко, І.
(2008). Менеджмент: навч. посіб. Київ: Знання, 53.
6
Репин, В. В. (2013). Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. Москва: Манн, Иванов и Фербер;
Елиферов, В.Г., Репин, В.В. (2005). Бизнес-процессы: регламентация и управление. Москва: ИНФРА-М.
7
Ломов, Б. Ф. (1981). Математика и психология в изучении процессов принятия решений. Нормативные и
дескриптивные модели принятия решений. Москва: Наука, 8-9.
8
Там само.
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Planning processes
(outline of the strategic and tactical tasks of the functioning
of the mechanism)

Processes of execution
(establishment of interconnection and coordination of the components
of the PPP financial mechanism, as well as the integration
and execution of certain operations in accordance
with the planned tasks)

Monitoring and control processes
(observation, analysis, regulation of the implemented processes,
detection of deviations and making changes to the plan)

Entrance
(socio-economic results)

Exit
(financial resources, financial information, etc.)

Initiation processes
(definition and coordination of the objectives of the partners,
components of the PPP financial mechanism)

The processes of assessing the effectiveness and efficiency
of the functioning of the financial mechanism
of public-private partnership

Fig. 1. Process approach to building a model of financial mechanism
of public-private partnership
Built by the author
In addition, this approach, including such theoretical developments as the concept of limited
rationality (G. Simon), the concept of the dynamic cycle (J. Anderson, B. Jenkins), the concept
of institutional institutionalism (J. March, J. Olsen), examines the process of adoption financial decisions
as a set of rationally determined procedures, a certain sequence of actions, which determines the optimal
choice of a particular alternative. Thus, the supporters of the normative approach proceed from the fact that
the subject of economic activity is able to objectively and comprehensively assess the situation, analyze the
decisions taken and predict their consequences in the short and long term.
The application of this approach in our research makes it possible to rationalize and optimize the
process of making financial decisions by the partners, to determine the evaluation indicators and criteria of
the financial mechanism functioning, to make mathematical calculations of the benefits and costs
of alternative options regarding the choice of a particular model of the indicated mechanism.
Normative approach involves the use of certain standards. In the broad sense, the norm is an indicator
characterizing the desired state of the operation of an object. Thus, within the framework of this approach,
a system of indicators is developed that characterize the establishment of the goals of functioning of the
financial mechanism of public-private partnership. They serve as target benchmarks or imperatives required
for the implementation of the PPP. Due to this approach, deviations of the object from the standard are
determined according to certain indicators (norms).
Normative approach is to establish standards for all components of the PPP financial mechanism.
This makes it possible to increase the effectiveness of its operation. At the same time, these standards
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must meet the requirements of complexity, efficiency, validity, prospects for application in scale
and time.
Advantages of the normative approach are the target orientation of the investigated mechanism,
the objective possibility of exercising control over the achieved socio-economic results, methodical
simplicity and sufficient manufacturability of the development of norms that are characteristic
of the corresponding model of the financial mechanism of the PPP. The disadvantages include the fact that
the norm is considered as a subjectively desirable indicator of obtaining the planned results by participants
in public-private partnership. In addition, due to the influence of various environmental factors, standards
are constantly changing, which reduces the value of this approach.
The considered approach allows to complexly form and distribute all kinds of resources
in accordance with the established norms, to carry out the current control over their use, to evaluate
the effectiveness of the functioning of the PPP financial mechanism, to timely correct and make
the necessary changes.
Conclusions. Thus, the effectiveness of constructing a particular model of the financial mechanism
of public-private partnership depends on the choice of methodological approaches, which should take into
account cost optimization, efficient and high-quality provision of services to society, rational distribution
of various types of risks between the partners of the partnership and the profit from joint activities.
Therefore, the choice of one or another model depends on: first, the degree of the need for such cooperation
on the part of state authorities; secondly, the perfection of the legislative framework and the degree of its
readiness to implement the partnership relations between the state and business; thirdly, the financial
capabilities of the state; fourthly, the investment climate that has been formed in the country and other
factors.
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MULTILEVEL EVALUATION OF THE ECONOMIC
INDICATORS INFLUENCE ON THE STATE
OF "GREEN ECONOMY" OF UKRAINE
The methodical provision of the evaluation of economic indicators influences on the state
of «green growth» as a decoupling analysis alternative was developed. The components
of methodical recommendations, in particular, the target benchmarks, the set of principles,
the methodical basis, the basic indicators, factors of influence, the multi‐stage evaluation
procedure has substantiated. A distinctive feature of authors methodical recommendations is
the logical and structural analysis of the main factors influencing the components of resource
and ecological productivity of GDP and an expanded assessment procedure, which involves an
analysis of the impact of socio‐economic indicators on the «green» growth of the state
in a systemic crisis. The developed methodical recommendations have been tested on the
example of Ukraine for the period of 2010‐2017, which allowed to determine the causal
relationships between the dynamics of changes in economic and «green» indicators, positive
and negative trends in the process of «green» transformation of the economy.
Keywords: «green economy», indicators, resource and ecological productivity of the gross
domestic product, factors, evaluation.
Постановка проблеми. Світове економічне зростання генерує збільшення видобутку й
споживання природних ресурсів, посилюючи ступінь негативного впливу на навколишнє природне
середовище. Нині особливої актуальності набуває завдання дослідження можливостей економічного
зростання без збільшення природоємності економічних систем і зі зменшенням екологічного збитку
від господарської діяльності. В економічній теорії ученими розроблено низку концепцій
взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля, зокрема, концепції
дематеріалізації, екоефективності, екологічної конкурентоспроможності тощо. Найбільш
поширеною в останні роки стає концепція декаплінгу як феномену розриву між економічним
розвитком та ступенем антропогенного впливу на природне середовище 1. Водночас імплементація
1

Сотник, І.М., Кулик, Н.А. (2014). Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах
України. Економічний часопис-ХХІ, 7-8 (2), 60-64.
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економіко-екологічних пріоритетів «зеленої економіки» в практичну площину обумовлює
необхідність розробки нових методичних підходів до оцінки трансформаційного впливу
економічних показників на головні індикатори стану «зеленої економіки» в державі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичне забезпечення щодо визначення
економіко-екологічних пріоритетів «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України
розроблено ученими Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України1. Методичні підходи до оцінки «зеленої» трансформації в Україні на основі
показників ОЕСР запропоновані Л. Мусіною та Т. Квашою2. Методичні основи моніторингу
Цілей сталого розвитку в Україні висвітлені в Національній доповіді Міністерства
економічного розвитку і торгівлі 3. Водночас незважаючи на наявні методичні розробки
виникає необхідність у нових підходах до багатоаспектного дослідження взаємозв’язку між
економічним зростанням, деструктивним впливом на навколишнє середовище та
використанням природних ресурсів з акцентом на діагностику «зелених» індикаторів та оцінку
множини чинників, як альтернативи декаплінг-аналізу. Ці обставини обумовили мету і
завдання даного аналітичного дослідження.
Постановка задачі. Мета статті – розробка методичних рекомендацій щодо оцінки впливу
економічних показників на стан «зеленої економіки» держави (далі – Методичні рекомендації) та їх
апробація в державному вимірі – окреслила низку завдань: 1) обґрунтування складових Методичних
рекомендацій: цільових орієнтирів і принципів, компонентів індикаторів продуктивності ВВП та
множини чинників впливу на їх стан і динаміку, процедури оцінки; 2) оцінка рівня й динаміки
індикаторів ресурсної й екологічної продуктивності ВВП в Україні; 3) діагностика впливу
продуктивності ВВП на прогрес «зеленого» зростання в державі.
Виклад основного матеріалу. Для оцінки прогресу «зеленого» зростання методикою ОЕСР
використовується група індикаторів екологічної та ресурсної продуктивності, які описують
ключові аспекти переходу до низьковуглецевої та ресурсоефективної економіки4. На наш погляд,
група індикаторів екологічної та ресурсної продуктивності ВВП може бути покладена в основу
авторських Методичних рекомендацій (рис. 1). Водночас розрахунок динаміки базових індикаторів,
які є результатом значень їх структуроутворюючих компонентів (зокрема, ВВП і ресурсної або
екологічної компоненти), ми пропонуємо доповнити аналізом чинників впливу на дані компоненти.
Така розширена процедура оцінки, як складова Методичних рекомендацій, дозволить визначити
множину факторів впливу на індикатори продуктивності ВВП за певний часовий період,
виокремити головні фактори, встановити проблемні місця в прогресі «зеленого» зростання,
механізми їх подолання.
Головною метою Методичних рекомендацій є вимірювання прогресу «зеленого» зростання
шляхом визначення рівня й динаміки взаємовпливу економічних і екологічних індикаторів, як
методичне підґрунтя для розробки механізмів управління економічними відносинами в контексті
«зеленої економіки». Оцінка впливу економічних показників на головні індикатори «зеленого»
зростання в державі базується на множині принципів, до яких авторами віднесено наступні:
(1) системність; (2) об’єктивність і точність; (3) дієвість; (4) науковість і гнучкість. Виділені
принципи орієнтують вектор дослідження на оцінку взаємовпливу економічних і екологічних
індикаторів з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх зв’язків між їх компонентами, основних і
головних чинників, на об’єктивність і точність інформаційної бази та аналітичних розрахунків,
на практичній значимості
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 60
3
Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 176.
4
Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР (2016). Київ:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 11
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1. Мета

2. Завдання

3. Принципи

4.Методичний
базис

5.Індикатори
ресурсної й
екологічної
продуктивності ВВП
6.Компоненти
індикаторів
продуктивності ВВП
7.Чинники
впливу
на компонент
и продуктивності ВВП

8. Процедура
оцінки

Вимірювання прогресу «зеленого» зростання шляхом визначення рівня й
динаміки взаємовпливу економічних і «зелених» індикаторів, як методичне
підґрунтя для розробки механізмів управління економічними відносинами
в контексті «зеленої економіки».
1. Систематизація інформаційних потоків у розрізі головних напрямів оцінки
2. Оцінка стану й динаміки компонентів базового індикатора
3. Оцінка стану й динаміки чинників впливу на компоненти базового
індикатора
4. Узагальнююча оцінка результатів аналізу, як база для прийняття
управлінських рішень щодо механізмів розвитку «зеленої» економіки
5. Прогнозування динаміки індикаторів ресурсної й екологічної продуктивності
ВВП
1. Системність 3. Дієвість
2. Об’єктивність і точність 4. Науковість і гнучкість
1. Методика ОЕСР – показники «зеленого» зростання ОЕСР (група індикаторів
екологічної й ресурсної ефективності)
2. Методика оцінки Цілей сталого розвитку, адаптованих для України
3. Методичне забезпечення щодо визначення економіко-екологічних
пріоритетів «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України
4. Нормативна оцінка параметрів економічної безпеки держави
1.Індикатори для оцінки кількості спожитого ресурсу (ресурсні фактори):
1.1. Водна продуктивність (ємність) ВВП
1.2. Енергетична продуктивність (ємність) ВВП
2. Індикатори для оцінки впливу на навколишнє середовище (екологічні
фактори):
2.1. Вуглецева продуктивність (ємність) ВВП
2.2. Продуктивність ВВП за відходами
1. ВВП у фактичних, постійних цінах, постійних цінах 2011 р. за ПКС
2. Обсяги споживання води; обсяги забраної води з природних водних об’єктів.
3. Кінцеве споживання енергії; загальне постачання первинної енергії
4. Обсяги викидів діоксиду вуглецю
5. Обсяги утворених відходів І-ІV класів;
1. Структурні трансформації валової доданої вартості
2. Обсяги виробництва у секторах національної економіки
3. Середньорічна чисельність населення
4. Обсяг витрат на охорону навколишнього середовища (капітальні інвестиції і
поточні витрати)
5. Структурні зміни екологічних інвестицій
1. Аналіз показників економічного розвитку країни у контексті параметрів
економічної безпеки
2. Оцінка динаміки чинників впливу на компоненти показників продуктивності
ВВП
4. Оцінка рівня й динаміки водної продуктивності і водоємності ВВП
5. Оцінка рівня й динаміки енергетичної продуктивності і енергоємності ВВП
6. Оцінка стану й динаміки вуглецевої продуктивності та ємності ВВП
7. Оцінка стану й динаміки продуктивності та ємності ВВП за відходами
8. Оцінка впливу сільського господарства й сировинного експорту на стан
природного середовища
9. Узагальнена оцінка впливу показників на прогрес «зеленого» зростання
в державі
Рис. 1. Складові методичних рекомендацій
щодо оцінки впливу економічних показників
на стан «зеленої економіки» держави

Авторська розробка
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Методичних рекомендацій, їх гнучкості й адаптивності до нових змін економічного й
природного середовища, їх науковості й відкритості до передових методичних розробок у сфері
«зеленої економіки».
Методичний базис рекомендацій (див. рис. 1) формує конвергенція чотирьох методичних
підходів: (1) методика оцінки показників «зеленого» зростання ОЕСР1; (2) національна система
Цілей сталого розвитку2; (3) методичне забезпечення щодо визначення економіко-екологічних
пріоритетів «зеленої економіки» у контексті сталого розвитку України3; (4) нормативний підхід
до оцінки параметрів економічної безпеки держави4.
Індикатори продуктивності ВВП можна розділити на 2 групи. Першу групу утворюють індикатори
для оцінки кількості спожитого ресурсу (ресурсна продуктивність ВВП). Головними з ниє є водна й
енергетична продуктивність ВВП. Другу групу формують індикатори для оцінки деструктивного впливу
на навколишнє природне середовище (екологічна продуктивність ВВП). Головними з них є вуглецева
продуктивність ВВП та продуктивність ВВП за відходами (див. рис. 1). Відношення обсягу ВВП до обсягу
спожитих ресурсів (або тиску на довкілля) визначає рівень індикатора ресурсної (або екологічної)
продуктивності ВВП. Зворотним до нього є індикатор ємності ВВП.
Основною структуроутворюючою компонентою усіх індикаторів продуктивності є обсяг ВВП,
який оцінюється у фактичних і постійних цінах, а також постійних цінах 2011 р. за паритетом
купівельної спроможності (ПКС). У різних комбінаціях ці показники використовуються для
розрахунку ресурсної й екологічної продуктивності ВВП, забезпечуючи тим самим можливість їх
нормативного та міждержавного порівняння за певний проміжок часу. Другою базовою
компонентою індикаторів продуктивності ВВП є обсяг спожитого ресурсу (води, енергії) та рівень
впливу на довкілля (обсяги викидів діоксиду вуглецю, утворених відходів тощо).
Серед головних чинників впливу на рівень ВВП авторами виділено його структурні
трансформації, зокрема зміну секторальної структури валової доданої вартості, та динаміку обсягів
виробництва у секторах національної економіки, яка знаходить прояв у зміні індексів продукції
(промислової, будівельної, сільськогосподарської тощо). До основних чинників впливу на ресурсну
й екологічну компоненту продуктивності ВВП віднесено середньорічну чисельність населення,
обсяг витрат на охорону навколишнього середовища у розрізі капітальних інвестицій і поточних
витрат, а також структурні зміни екологічних інвестицій (див. рис. 1). Слід відзначити можливість
розширення групи чинників в Методичних рекомендаціях за умови наявності достатньої
інформаційної бази для їх розрахунків.
Процедурою оцінки передбачено 9 етапів оцінки впливу економічних індикаторів на «зелене»
зростання держави (див. рис. 1). Запропоновано розпочати оцінку з параметрів економічної безпеки
держави та динаміки показників-чинників впливу, оскільки вони прямо або опосередковано
впливають на компоненти усіх індикаторів ресурсної й екологічної продуктивності ВВП, а потім
деталізувати оцінку в розрізі цих чотирьох базових індикаторів.
Процедура оцінки передбачає порівняння фактичних значень індикаторів продуктивності
ВВП, їх компонентів та показників-чинників впливу із базовим періодом (2010 р.), із цільовими
значеннями індикаторів 2020 року для України, передбаченими Національною доповіддю5,
зі значеннями індикаторів для країн-членів ОЕСР (міждержавні порівняння), порівняння базових
індексів головних і факторних показників, а також співставлення результатів оцінки
із компонентами Індексу екологічної ефективності України 2018 р.6
1

Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР (2016). Київ:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 60.
2
Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 176.
3
Буркинський, Б. В.: ред. (2018). Моніторинг економіко-екологічних індикаторів «зеленої економіки» України:
монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 223.
4
Сухоруков, А.І. (2013). Нормативний підхід до оцінювання економічної безпеки держави. Економічна
безпека держави: міждисциплінарний підхід. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 642
5
Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 176.
6
Позиції України в рейтингу екологічної ефективності в 2018 році. Громадська спілка Економічний
дискусійний клуб <http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnostiu-2018-roci> (2019, червень, 04).
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Перевагами запропонованих Методичних рекомендацій є відносна простота розрахунку
показників (порівняно з індексом декаплінгу), аналіз не тільки компонентів базового показника, але
й множини показників-чинників впливу на їх рівень, що розширює аналітичні межі дослідження,
дозволяючи проводити як нормативні порівняння в межах країни, так і міждержавні співставлення.
Індекс декаплігу характеризує взаємозв’язок тільки між його компонентами, тоді як розроблені
авторами Методичні рекомендації передбачають поглиблений логічно-структурний аналіз чинників
впливу на ресурсну й екологічну продуктивність ВВП, дозволяючи встановити першопричини змін,
причинно-наслідкові зв’язки та обґрунтувати найбільш ефективні інструменти стимулювання
«зеленої» трансформації економіки.
Методичними рекомендаціями для розрахунку показників продуктивності ВВП передбачено
використання трьох показників ВВП (див. рис.1). Для розрахунку питомих індикаторів (на 1 особу)
важливе значення має динаміка чисельності населення України. Значення даних показників та їх
базові індекси (порівняно з 2010 р.) наведено в табл. 1.
Таблиця 1
*

Значення і базові індекси ВВП і чисельності населення в Україні
Показники

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. ВВП
у фактичних
цінах, млрд.
грн.

1079,35

1299,99

1404,67

1465,20

1586,92

1988,54

2385,37

2982,92

% до 2010 р.

100,0

120,4

130,1

135,7

147,0

184,2

221,0

276,4

2.ВВП
у постійних
цінах 2010 р.,
млрд. грн.

1079,35

1138,34

1141,06

1140,75

1066,00

961,82

985,30

1010,17

% до 2010 р.

100,0

105,5

105,7

105,7

98,8

89,1

91,3

93,6

3.ВВП
у постійних
цінах 2011 р.
за ПКС, млрд.
міжн. дол.

358,92

378,53

379,44

379,33

354,48

319,49

327,22

н.д.

% до 2010 р.

100,0

105,5

105,7

105,7

98,8

89,0

91,2

н.д.

4. Середньорічн
а кількість
наявного
населення, млн.
осіб

45,87

45,71

45,59

45,49

43,00

42,84

42,67

42,49

% до 2010 р.

100,0

99,6

99,4

99,2

93,7

93,4

93,0

92,6

*

Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 1, 2, 3

1

Вернер, І.Є.: ред. (2018). Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ: Державна служба статистики
України, 2018, 540.
2
Прокопенко, О. М.: ред. (2017). Довкілля України за 2016: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України, 226.
3
Прокопенко, О. М.: ред. (2017). Довкілля України за 2016: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України, 225.
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Привертає увагу значна різниця між базовими індексами ВВП у фактичних і порівняних цінах
2010 р., яка є наслідком інфляційного впливу. Так, у 2017 р. порівняно з 2010 р. індекс ВВП
у фактичних цінах склав 276,4 %, у порівняних цінах 2010 р. – 91,3 %. Тобто у порівняних цінах має
місце тенденція зниження обсягів ВВП в 2014-2017 рр., яка обумовлена, зокрема, зменшенням
статистичної вибірки даних із тимчасово окупованих територій. Вказана причина обумовила різке
скорочення індексу чисельності населення з 99,2 % в 2013 р. до 93,7 % в 2014 р., що необхідно
враховувати в ході аналізу взаємовпливу економічних і «зелених» індикаторів.
Обсяги виробництва продукції у секторах національної економіки є важливим чинником
впливу на компоненти продуктивності ВВП. Певне уявлення про їх динаміку надають статистичні
дані про динаміку індексів продукції, зокрема в промисловості, будівництві та сільському
господарстві (табл. 2). У 2014-2015 р. спостерігається зниження рівня індексів промислового
виробництва, у т.ч. в добувній і переробній промисловості, як головних споживачів ресурсів, що
впливає на рівень індикатора продуктивності ВВП даного періоду. Для сільського господарства
в 2013-2014 рр. притаманна тенденція зростання виробництва (на 13,6 % і 2,2 %), яка у 2015 р.
змінюється на протилежну. Динаміку індексів виробленої продукції необхідно враховувати в ході
оцінки індикаторів ресурсної й екологічної продуктивності ВВП.
Таблиця 2
Динаміка індексів промислової, будівельної та сільськогосподарської продукції
в Україні, % до попереднього року*
Показники

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Індекс промислової продукції,
всього, у т.ч.:

112,0

108,0

99,5

95,7

89,9

87,0

102,8

100,4

1.1. Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

104,5

106,8

101,9

100,6

86,3

85,8

99,8

94,3

1.2. Переробна промисловість

116,2

109,6

98,0

92,9

90,7

87,4

104,3

104,8

2. Індекси будівельної продукції

н.д.

118,6

91,7

88,9

79,6

87,7

117,4

126,3

3. Індекси сільськогосподарської
продукції

98,6

120,2

96,1

113,6

102,2

95,2

106,3

97,8

*

Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України1

Ще одним важливим чинником впливу на компоненти продуктивності ВВП є обсяг витрат
на охорону навколишнього природного середовища (див. рис. 2). За статистичними даними,
у 2017 р. сукупні витрати на охорону навколишнього природного середовища в Україні склали
31,49 млрд. грн. (у фактичних цінах), збільшившись порівняно з базовим 2010 р. на 139,9 %. За
досліджуваний період обсяг екологічних інвестицій варіював від 1,5 % ВВП в 2012 р. до 1,1 % ВВП
в 2017 р. Водночас зростання показника у фактичних цінах супроводжувалося зниженням його
частки у ВВП з 1,2 до 1,1 % 2
За 2010-2017 рр. відбулися структурні зміни у складі витрат на охорону навколишнього
природного середовища: частка капітальних інвестицій зросла з 21 % до 35 %, частка поточних
витрат, навпаки, зменшилася з 79 % до 65 % відповідно. Динаміка показників капітальних витрат і
поточних витрат на охорону природного середовища в Україні наочно відображена на рис. 2.
У 2017 р. в структурі витрат на охорону навколишнього природного середовища 77% займали
власні кошти підприємств і організацій, 8,2 % – кошти державного та місцевого бюджетів, 14,8 % –
інші джерела фінансування3.
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Рис. 2. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього середовища
в Україні, млн. грн. і % до ВВП*
Побудовано авторами за даними Державної служби статистики України1
У 2017 р. за структурою найбільша частка капітальних інвестицій була спрямована переважно
на забезпечення радіаційної безпеки (27,3 %), охорону атмосферного повітря (23,7 %), поводження
з відходами (22,4 %) (табл. 3). За звітний період у структурі поточних витрат переважали витрати
на очищення стічних вод (39,4 %) та поводження з відходами (36,7 %).
Таблиця 3
Структура капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону
навколишнього природного середовища в Україні, % *
Капітальні інвестиції
Природоохоронні заходи

Поточні інвестиції

2010

Роки
2017
2010

2017

1. Охорона атмосферного повітря і проблеми
зміни клімату

41,2

23,7

12,7

10,3

2. Очищення зворотних вод
3. Поводження з відходами

26,6
17,2

11,6
22,4

48,6
25,1

39,4
36,7

4. Захист і реабілітація ґрунту, підземних і
поверхневих вод

11,6

11,6

4,6

4,8

5. Зниження шумового і вібраційного впливу

0,4

1,5

0,0

2,6

0,7

1,6

2,3

3,8

0,1

27,3

4,4

0,5

8. НДР природоохоронного спрямування

0,3

0

0,5

0,4

9. Інші види природоохоронної діяльності
Усього:

1,9
100

0,3
100

1,8
100

1,5
100

6. Збереження біорізноманіття і середовища
існування
7. Радіаційна безпека

*

Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України2.
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Аналізуючи структурні зміни екологічних інвестицій, можна констатувати зміну пріоритетів
екологічної політики держави у напрямі впровадження заходів поводження з відходами та
забезпечення радіаційної безпеки, що, безумовно, вплинуло на показник продуктивності ВВП
за відходами.
Процедуру оцінки ресурсної продуктивності ВВП детально розглянемо на прикладі водної
продуктивності ВВП в Україні, екологічної – на прикладі продуктивності ВВП за відходами.
Група показників, що характеризує водну продуктивність та водоємність ВВП в Україні, наведена
в табл.4.
Таблиця 4
Динаміка показників водоємності і водопродуктивності ВВП в Україні*
Показники
1. Забрано води з природних
водних об’єктів, млн. м3
% до 2010 р.
2. Водоємність ВВП, куб. м
використаної води на 1000
грн. ВВП (у фактичних
цінах)
3.Спожито свіжої води,
млн.м3
% до 2010 р.
4. Водна продуктивність
ВВП, грн./м3 (у постійних
цінах 2010 р.)
% до 2010 р.
5. Обсяг забору води на одну
особу, м. куб.
% до 2010 р.
*

2010

2011

2012

Роки
2013
2014

2015

2016

2017

14846

14651

14651

13625

11505

9699

9907

9224

100,0

98,7

98,7

91,8

77,5

65,3

66,7

62,1

13,75

11,27

10,43

9,30

7,25

4,88

4,15

3,09

9817

10086

10507

10092

8710

7125

7169

6853

100,0

102,7

107,0

102,8

88,7

72,6

73,0

69,8

109,9

112,9

108,6

113,0

122,4

135,0

137,4

147,4

100,0

102,7

98,8

102,8

111,3

122,8

125,0

134,1

323,6

320,5

321,3

299,5

267,6

226,4

232,2

217,6

100,0

99,0

99,3

92,6

82,7

70,0

71,8

67,2
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За період 2010-2017 рр. водоємність ВВП в Україні зменшилася в 4,5 рази – з 13,75 м3 на тис.
грн. ВВП до 3,09 м3 на тис. грн. ВВП, не тільки досягнувши цільового значення 2020 року (3,2 м3
на тис. грн. ВВП), але й покращивши його. Тенденцію зменшення водоємності ВВП обумовило
зменшення обсягів забраної води з природних водних об’єктів (у 2017 р. базовий індекс склав 62,1
%) за одночасного зростання показника ВВП у фактичних цінах.
Водна продуктивність ВВП (у постійних цінах 2010 р.) зросла з 109,9 грн./м3 в 2010 р. до 147,4
грн./м3 у 2017 р. На динаміку водної продуктивності ВВП вплинули такі чинники:
1) у 2011 і 2013 рр. темп росту ВВП у постійних цінах 2010 р. перевищував темп росту
споживання свіжої води, що забезпечило значення індикатора на рівні 113 грн./ м3; у 2012 р.
спостерігалося протилежне співвідношення;
2) у 2014 р. падіння промислового виробництва на 10,1 % внаслідок військової агресії
на Сході України і часткової втрати ринків країн СНД зумовило зниження обсягів споживання води
і активне зростання водної продуктивності ВВП;
3) за період 2014-2017 рр. темп скорочення обсягів споживання води (30,2 % в 2017 р). був
стабільно вищим темпу скорочення показника ВВП у постійних цінах 2010 р. (6,4 % в звітному
році), що обумовило зростаючий тренд водної продуктивності ВВП в Україні (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка базових індексів ВВП, спожитої свіжої води та водної
продуктивності ВВП в Україні (у % до 2010 р.) *
Побудовано авторами за даними табл. 4.
Існуючу тенденцію підсилило падіння обсягів промислового виробництва в країні – на 10,1 %
в 2014 р. і на 13 % в 2015 р. порівняно з попереднім роком (див. табл. 2). Оскільки промисловість є
основним споживачем води (43 % в 2016 р.), зменшення обсягів випуску промислової продукції
в країні стало головним чинником зменшення водоємності і, відповідно, зростання водної
продуктивності ВВП за досліджуваний період. Менш відчутний вплив на динаміку даних
показників здійснило зменшення обсягів аграрної продукції (на 4,8 % в 2015 р. і на 2,2 % в 2017 р.
порівняно з попереднім роком). Сільське господарством є другим за величиною споживачем води
(32 % в 2016 р.).
На зменшення водоспоживання і зростання водної продуктивності в Україні вплинуло
зменшення чисельності населення (на 7,4 % порівняно з 2010 р.), падіння економічної активності й
промислового виробництва, більш економне використання води завдяки широкому застосуванню
лічильників води. Загалом у звітному році обсяг забору води на 1 особу в Україні досягнув 217,6 м3,
зменшившись порівняно з 2010 р. на 32,8 % (див. табл. 4).
За період 2010-2017 рр. темпи скорочення обсягів скидів забруднених стічних вод у водні
об’єкти були вищими темпів зменшення потужностей очисних споруд в Україні. Так, у 2017 р.
порівняно з 2010 р. величина скидів забруднених стічних вод зменшилася на 42,8 % на фоні
скорочення потужностей очисних споруд на 27,1 %, що є позитивним моментом.
Позитивна тенденція зменшення обсягів скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти
України є свідченням поступового впровадження екологічних пріоритетів «зеленої економіки».
За показником «очищення стічних вод» у рейтингу Індексу екологічної ефективності 2018 р.
Україна отримала досить високу оцінку – 78,76 балів (69 місце зі 180 країн)1. Відтак, можна
говорити про позитивний вплив «зелених» інвестицій на стан водних ресурсів держави.
Група показників, що характеризує відходопродуктивність та відходомісткість ВВП в Україні,
наведена в табл. 5.

1

Громадська спілка Економічний дискусійний клуб (2018). Позиції України в рейтингу екологічної
ефективності в 2018 році <http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyiefektyvnosti-u-2018-roci> (2018, червень 04).
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Таблиця 5
Динаміка показників відходопродуктивності та відходомісткості ВВП в Україні*
Показники
1. Обсяги утворених
відходів І-ІV класів,
тис. тонн
у % до 2010 р.

2010

2011

2012

Роки
2013
2014

2015

2016

2017

425914 447641 450727 448118 355000 312268 295870 366054
73,3

69,5

85,9

6789,2

6946,2

6183,2

92,2

89,2

91,3

81,2

2545,6

3002,8

3080,1

3330,2

2759,6

99,9

100,5

118,5

121,5

131,4

108,9

141,1

117,5

105,6

151,8

141,7

141,8

163,4

100,0

99,5

82,8

74,5

107,1

99,9

100,0

115,2

1186,7

1182,6

1187,9

1181,3

1001,5

977,4

904,2

н.д.

6. Обсяг утворених
побутових і подібних
відходів, кг/особу

165,9

176,5

213,0

237,5

163,3

158,5

162,8

145,5

у % до 2010 р.

100,0

106,4

128,4

143,1

98,4

95,5

98,1

87,7

2. Обсяг утворених ППВ,
тис. т
у % до 2010 р.
3. Відходопродуктивність
ВВП, грн. /тонну
(у постійних цінах 2010 р.)
у % до 2010 р.
4. Продуктивність ВВП
за ППВ**, тис. грн. /т
(у постійних цінах 2010 р.)
у % до 2010 р.
5. Відходомісткість ВВП
в постійних цінах 2011 р.
за ПКС, кг/тис. дол.

100,0

105,1

105,8

105,2

83,4

7611,6

8069

9713,3 10803,7 7021,3

100

106,0

127,6

141,9

2534,2

2543,0

2531,6

100,0

100,3

141,8

*

Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 12
**
ППВ – побутові та подібні відходи.
За досліджуваний період динаміка індикатора відходопродуктивності ВВП в Україні є
нестабільною, характерними є періоди зниження (2012 р.) та значного зростання (на 31,4 %
в 2016 р.). У 2017 р. значення індикатора досягло 2759,6 грн. / тонну (у постійних цінах 2010 р.),
збільшившись порівняно з 2010 р. на 8,9 % (рис. 4). Зміни продуктивності ВВП за відходами у часі
можна розділити на два періоди:
1) 2010-2013 рр., характеризується незначною динамікою збільшення внаслідок вищих темпів
зростання ВВП у постійних цінах 2010 р. порівняно з темпами росту обсягів утворених відходів
І-ІV класів;
2) 2014-2016 рр., визначається 10-20 %-ми темпами зростання індикатора через перевищення
темпів скорочення обсягів відходів порівняно з аналогічним показником для ВВП у постійних цінах
2010 р.
Головним чинником, що обумовив скорочення утворених відходів І-ІV класів в Україні
в 2014-2016 рр., є зменшення обсягів виробництва добувної промисловості і розроблення кар’єрів
(див. табл. 2), яка генерує понад 80 % від загального обсягу утворених відходів в країні. У 2017 р.
порівняно з 2010 р. обсяг відходів добувної промисловості та розроблення кар’єрів знизився
на 9,7 %, водночас порівняно з 2016 р. він зріс на 32,1 %, що дещо сповільнило приріст рівня
відходопродуктивності ВВП (з 31,4% до 8,9 %).
1

Прокопенко, О. М. (ред.) (2017). Довкілля України за 2016: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України, 222.
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Рис. 4. Динаміка індексів ВВП, утворених відходів І-ІV класів
та відходопродуктивності ВВП в Україні, %
(2010 р. – 100 %)*
Побудовано авторами за даними табл. 5.
Водночас зростання у звітному році обсягів будівельної продукції на 26,3 % обумовило
збільшення утворених відходів у даному секторі на 64,5 % порівняно з 2016 р., що теж сповільнило
приріст продуктивності ВВП за відходами (див. табл. 5). Зменшення обсягів виробництва
переробної промисловості у 2012-2015 рр. (див. табл. 2), яка генерувала за даний період близько
10 % відходів І-ІV класів, теж постає вагомим чинником скорочення їх обсягів у країні.
У 2017 р. продуктивність ВВП за побутовими й подібними відходами (ППВ) склала 163,4 тис.
грн. /т (у постійних цінах 2010 р.). Динаміка базових індексів даного індикатора є досить
варіативною, характерним є значне його скорочення у 2013 р. до 74,5 % і зростання у 2017 р.
до 115,2 % (див рис. 4). У звітному році перевищення темпу скорочення обсягів утворених
побутових і подібних відходів (18,8 %) над темпом зниження ВВП у постійних цінах 2010 р. (6,4 %)
обумовили 15%-ве зростання продуктивності ВВП за ППВ в Україні (див. табл. 5).
Вагомим чинником позитивної тенденції зниження обсягів ППВ у державі постає
спрямування істотної частки екологічних інвестицій на вирішення даного завдання. Частка
інвестицій на поводження з відходами у структурі капітальних інвестицій зросла з 17,2% в 2010 р.
до 22,4 % у 2017 р., у структурі поточних витрат – з 25,1 % до 36,7 % відповідно, посівши друге
місце серед природоохоронних заходів (див. табл. 3).
У 2017 р. на впровадження заходів поводження з відходами було спрямовано 2471 млн. грн.
капітальних інвестицій (у 5,2 рази вище рівня 2010 року), у т.ч. 98,4 % коштів в очищення і 1,7 %
в інтегровані технології1. Водночас у звітному році 7508,2 млн. грн. поточних витрат було
направлено на поводження з відходами, що у 2,9 рази вище показника 2010 р. З них 77 % коштів
спрямовано на збирання й транспортування відходів, 16 % – на оброблення, розміщення і
знешкодження відходів 2.
1

Прокопенко, О. М. (ред.) (2017). Довкілля України за 2016: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України, 192.
2
Прокопенко, О. М. (ред.) (2017). Довкілля України за 2016: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України, 197.
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Спрямування значної частини поточних витрат на поліпшення поводження з відходами
сприяло ліквідації в 2014 р. несанкціонованих звалищ, утворених через неповне охоплення
населення України послугами із збирання та вивезення побутових відходів1. Даний чинник, разом
зі скороченням чисельності населення, обумовив зниження обсягів ППВ в 2014 р. порівняно
з 2013 р. на 35 %. При цьому обсяг утворених ППВ на 1 особу знизився майже вдвічі – з 237,5 кг /
особу в 2013 р. до 163,3 кг/особу в 2014 р. У 2017 р. індикатор склав 145,5 кг / особу, зменшившись
порівняно з базовим 2010 р. на 20,4 % (див. табл. 5).
У 2016 р. рівень відходомісткості ВВП в постійних цінах 2011 р. за ПКС склав 904,2 кг/ тис.
дол., не тільки досягнув значення цільового показника 2020 року (950 кг/ тис. дол.), але й покращив
його. Відтак, проведений факторний аналіз динаміки індикаторів продуктивності та місткості ВВП
за відходами в Україні свідчить про результативність вкладення «зелених» інвестицій (капітальних і
поточних) у природоохоронні заходи поводження з відходами, їх позитивний вплив на стан
навколишнього природного середовища. За умови збереження такої тенденції можна очікувати
досягнення Україною цільового показника відходомісткості ВВП 2025 року (880 кг/ тис. дол.
за ПКС 2011 р.2 та успішне впровадження завдань Цілі сталого розвитку 12 «Відповідальне
виробництво та споживання».
Висновки. У ході дослідження авторами розроблено методичні рекомендації до оцінки
впливу економічних показників на стан «зеленої економіки» держави, які базуються на множині
принципів (системність, об’єктивність і точність, дієвість, науковість і гнучкість), конвергенції
європейських і національних методичних підходів до оцінки «зелених» індикаторів, 9-етапній
процедурі оцінки, яка, окрім оцінки рівня й динаміки чинників і показників продуктивності ВВП,
передбачає аналіз параметрів економічної безпеки та впливу сільського господарства й сировинного
експорту на стан природного середовища, що дозволяє поглибити аналіз впливу соціальноекономічних чинників на стан «зеленої» економіки.
Проведена оцінка стану й динаміки показників ресурсної та екологічної продуктивності
ВВП в Україні дозволила встановити деякі загальні тенденції їх змін, обумовлені впливом низки
чинників. Так, за період 2010-2017 рр. характерною є тенденція зростання всіх індикаторів
продуктивності ВВП внаслідок сукупної дії таких головних чинників: (1) темпи скорочення ВВП
у постійних цінах (починаючи з 2014 р.) є нижчими порівняно з темпами скорочення
використання ресурсів та впливу на середовище; (2) зменшення у 2014 і 2015 роках обсягів
промислового виробництва на 10,1 % і 13%; (3) структурна трансформація валової доданої
вартості; (4) скорочення обсягів скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти, обсягів
утворених відходів І-ІV класів, у т.ч. побутових і подібних відходів, внаслідок збільшення
фінансування природоохоронних заходів. Порівняльний аналіз базових індексів продуктивності
ВВП свідчить про найвищі темпи зростання водної продуктивності (34 %) і найнижчі –
продуктивності ВВП за відходами (9 %).
Отримані результати оцінки впливу економічних показників на головні індикатори «зеленого»
зростання в Україні дозволили визначити позитивні й негативні тенденції в процесі «зеленої»
трансформації економіки. До позитивних тенденцій слід віднести такі: зростання обсягів витрат
на охорону навколишнього природного середовища (в 2,4 рази); істотне збільшення індикаторів
водо- й вуглецевої продуктивності ВВП (базові індекси 134 % і 124 % відповідно); зменшення
обсягів скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти; стабільне зростання площ органічних угідь.
До негативних тенденцій у прогресі «зеленого» зростання доцільно віднести такі: відхилення
більшості параметрів економічної безпеки від нормативних значень; низький рівень енергетичної
продуктивності ВВП, за яким Україна перебуває в кінці рейтингу європейських країн; зростання
обсягів утворених відходів І-ІV класів у 2017 р. порівняно з попереднім роком на 24 %; зростання
сировинного експорту.
Загалом тенденція зростання усіх індикаторів ресурсної й екологічної продуктивності ВВП
в Україні за період 2010-2017 рр. обумовлена складною взаємодією позитивних і негативних змін
показників-чинників. До позитивних змін доцільно віднести зростання обсягів екологічних
1

Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР (2016). Київ:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 60.
2
Національна доповідь (2017). Цілі Сталого Розвитку. Україна. Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 176.
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інвестицій та їх структурні трансформації, до негативних – скорочення обсягів виробництва
у секторальному вимірі та чисельності населення України.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розвитку методичного забезпечення
щодо оцінки взаємовпливу економічних і «зелених» індикаторів, відмінною рисою якого є
запропонований авторами логічно-структурний аналіз чинників впливу на компоненти ресурсної й
екологічної продуктивності ВВП, що дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки між
динамікою змін економічних і «зелених» індикаторів, рівень прогресу «зеленого» зростання
в державі та інструменти його стимулювання.
Теоретичне значення отриманих результатів полягає в розвитку методичного базису «зеленої»
економіки, практичне – в можливості їх використання органами управління як методичне підґрунтя
для розробки механізмів стимулювання «зеленої» модернізації національної економіки.
Впровадження авторських методичних рекомендацій у практичну діяльність суб’єктів
господарювання, державних і профільних інституцій формують перспективи подальших досліджень
у даному напрямі.
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GREEN BRAND AS A DRIVING FORCE
OF CIRCULAR ECONOMY
The environment preserving problem today has become relevant to the whole world. Society
tries all possible ways to minimize the human influence on nature. The ecological issue is actively
emerging in the business sector. The quality of life, basic economic, social and cultural values
ultimately depend on the production and consumption systems, that is, on the market’s ability
to guarantee the desired. Significant changes in the ecological consciousness of people directly
affect the importance of making environmental decisions. Today, the concept of circular
economy (non‐waste production) is one of the central among global strategies for environment
preservation. Nevertheless, enterprises are still trying to improve the integrative stage of circular
business‐models to achieve the goal of sustainable production and consumption. And the tool
for achieving this integration is branding which can support and promote environmentally‐
oriented activities.
Keywords: brand building, circular economy, environment, green brand, pure circle, sustainable
business‐model.
Problem statement. The demand for scarce resources today is growing more than ever, as the
quantity of population and its purchasing power continue to increase. On average, in the EU countries,
about 15 tons of materials are used per person in year and 4,5 tons of waste is generated, respectively1.
Everyday goods are made from valuable resources, which after short-term use become unnecessary and are
disposed of in the fastest and most convenient way.
Given the global problems related to waste storage, pollution, climate change and a decrease in the
amount of resources the linear "buy-use-waste" economy model loses its relevance. In response to
humanity’s desire to improve the environmental situation without a radical change in consumer needs, the
concept of a circular economy is used according to which the life cycle of product does not end in its
utilization, but continues through recycling or reuse2. Its task is not just waste minimization, but their
complete absence. If, however, use of consumables is necessary, then their return to the biosphere should be
absolutely safe.
A large number of environmental initiatives in both the public and private sectors show the growing
interest of society in solving environmental problems. However, for business, a decisive stimulus for the
circular economy concept implementation is the change in consumer needs and desires. Therefore, in this
case, it is the ecological brand that can act not only as a way of informing consumers about the
environmental practices of the company, but also as a tool for creating the necessary emotional associations
that transform the “brand-consumer” two-way communication into a “brand-environment-consumer”
system.
Recent research and publications analysis. Scientists such as D. Calleja, S. Geisendorf, I.
Koblanska, Y. Makovetska, E. Mishen, L. Musina, V. Rizos, L. Serhienko, A. Wijkman, S. Yamaguchi, I.
Zvarych consider the problem of the circular economy concept development. In addition, reports and
studies on the problems of the circular economy implementation are regularly published by a large number
of international organizations, including European Commission, World Health Organization, United
Nations Industrial Development Organization, Organization for Economic Co-operation and Development,
Institute for European Environmental Policy, European Environmental Bureau, Foundation Pout La Nature,
European Climate Foundation, ClimateWorks Foundation etc.
1

European Commision (2015). The circular economy. Connecting, creating and conserving value. Publications
Office.
2
Berg, A., Antikainen, R, Hartikainen, E, Kauppi, S. (2018). Circular Economy for Sustainable Development.
Programme for Sustainable Circular Economy. Finnish Environment Institute.
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There are many accomplishments in calculating the potential and effectiveness of the circular
economy implementation, but some aspects that can make it easier for companies to switch to
a circular business model need further study, in particular – the impact of green brands on the desire
of consumers to support the companies’ circular practices. Scientists such as A. Aaker, S. Harkavenko,
B. Heraud, S. Illyashenko, M. Russo, N. Sarkar, A. Zozulova are researching the key aspects of green
branding.
The combination of accomplishments in these two areas will help companies to operate more
effectively in the direction of the circular economy due to increased interest of consumers in the
enterprises’ environmental activities.
The purpose of the article. The purpose of the article is to substantiate the connection of green
brands with the circular economy and provide proposals for the environmental brand implementation in the
company activities in order to facilitate the transition to a circular business model.
Main material. The circular economy is guided by four main sources of value creation:
– the power of the inner circle – a decrease in the use of material resources in comparison with the
linear production system. It is estimated on the basis of difficulty level in a product transformation for reuse
(material, time, energy, labor, capital);
– the power of circling longer – the number and time of potential product use cycles;
– the power of cascaded use – reuse diversification, when one product is used for various purposes
during repeated use cycles until its return to the biosphere;
– the power of pure circles – environmentally friendly material flows which contribute to improving
the quality, durability and performance of materials1.
As at 2018, 9% of the world’s material flows are already circular, and it is also assumed that the
combination of the circular economy principles and the growth of technological capabilities will allow an
annual increase in resource productivity by 3%2. In addition, the transition to new standards of production
and consumption will create new jobs and by more than half reduce emissions of greenhouse gases by
2050. An assessment had revealed that only in Europe by 2030 the circular economy can reduce the amount
of primary used resources worth about 600 billion euros3.
The transition to a circular economic model requires fundamental changes in the market,
technology, consumer behavior and public policy. It is especially necessary to note the role of regulatory
structures, which remains central, although the limited resources encourage business to technological
changes.
The circular approach can be divided into 6 main business-models (the so-called ReSOLVE):
– regenerate – the use of renewable materials and energy;
– share – the products life cycle extension through sharing;
– optimize – the use of information and communication technologies for increasing the production
ecological efficiency and waste minimization;
– loop – the use of closed production cycles;
– virtualize – the direct and indirect dematerialization;
– exchange – the product life cycle extension by reuse4.
The main advantage of these business models implementation is a significant reduction
in material costs (especially on preparation and processing). Figure 1 shows the data provided
by enterprises and research companies on the level of material and energy savings in the case
of applying a circular approach to production. On average, according to the information provided,
the savings are about 70%.
1

Ellen MacArthur Foundation (2015). Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition.
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf>
(2019, July, 25).
2
European Commision (2015). The circular economy. Connecting, creating and conserving value. Publications Office
< https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614> (2019, July, 25).
3
de Wit, M., Hoogzaad. J., Ramkumar, S., Friedl, H., Douma, A. (2018). The Circularity Gap report. Circle Economy.
<https://www.circle-economy.com/the-circularity-gap-report-our-world-is-only-9-circular/#.WyPwctVL-po>
(2019, July, 25).
4
Material Economics (2018). The Circular Economy: A powerful force for climate mitigation
<https://media.sitra.fi/2018/05/04145239/material-economics-circular-economy.pdf>(2019, July, 25).
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Fig. 1. The level of energy and material savings in case
of the circular production approach1
Today, these business-models are used not only by small-scale enterprises which are focused on
environmental consumer needs, but even by such technological giants as Apple, Google and Philips. That
is, the circular economy is reaching a completely new, large-scale level.
Particularly, Apple introduced the new Daisy robot, designed to disassemble the used iPhone as
efficiently as possible. Subsequently, usable items must be returned to the manufacturing process.
Sidewalk, which is a subsidiary of Alphabet (Google), is preparing to launch a project to manage
waste from a distance – the concept of a smart-city with autonomous robots that deliver waste to certain
specific points.
Unilever invests in the development of the CreaSolv process, which will potentially allow highquality recycling of plastic waste, while Henkel is involved in the creation of the Newcycling process,
which eliminates useful materials from multi-layer packaging.
Among the more casual approaches to the circular economy is the full range of lighting from Philips,
which the company offers to consumers. Instead of disposable lighting devices, the buyer receives
the installation, maintenance and replacement of the lighting system –the “pay-per-lux” model. This allows
the company to use materials more efficiently and increase consumer loyalty.
Another example is P&G’s re-use of plastic, in particular marine waste (“oceanic plastic”). One more
focus of P&G’s work in the direction of the circular economy is the collaboration with PureCycle
Technologies in launching a factory that can completely restore the plastic that was already in use.
The Furniture Industry Researchers Association (FIRA), which includes about 300 furniture
companies (among them Ikea, DFS, John Lewis) actively advises furniture manufacturers
on the implementation of circular approaches to production.
Ikea announced that by 2020 their products will consist entirely of recycled materials. They also
refused to use polystyrene oil-based packaging. Instead, they use materials which can be fully processed.
However, the crisis of 2018 contributed to the biggest shift in the company’s activities. Profit and job cuts
have led to the need to revise company policies. As a result, Ikea introduced the furniture rental service
1

Lavery, G., Pennell, N., Brown, S., Evans, S. (2013) Next Manufacturing Revolution. The Institute for Manufacturing.
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(product-as-a-service (PaaS)), which today is one of the most large-scale examples of the effective
application of the circular economy principles1.PaaS business-models provide an opportunity to increase
product life-cycle time and improve material productivity.
The Dutch woodworking company Herso for the production of new products uses reclaimed wood
from old furniture, floors, and production residues. Iron parts (such as nails) are also reused, and sawdust is
turned into compost. Instead of the usual sales, Herso offer a kind of agreement, according to which, at the
end of the term of use products must be returned in order to re-launch it in production. All supporting
materials are also certified and environmentally friendly2.
The progress of initiatives on the circular economy implementation is quite noticeable, but there are
certain barriers, in particular cultural ones, that are related to lack of consumer interest, low awareness and
uncertainty of corporate culture.
A number of corporations are beginning to invest in consumer education to encourage recycling and
accelerate changes in consumer behavior to a more eco-friendly. For example, Coca-Cola, together with
Keep America Beautiful, launched a program that is designed to inform consumers about the possibility
of recycling various things into local recycling programs. At the same time, Nestlé organizes educational
tours to increase consumer awareness of plastic recycling.
When such well-known brands become the initiators of circular economic processes, other
enterprises follow their sustainable practices in order to remain competitive, while consumers become
accustomed to the idea that safety for the environment is not an exception, but the only right decision
in the current environmental situation.
A number of companies (including Coca Cola and Puma) optimize product packaging primarily
according to environmental values, rather than based on visual characteristics. The benefits of presenting
brand as safe for the environment are gradually becoming more tangible than the usual marketing strategy
in which the visual and entertainment advantage occupies a central place.
Such a change in consumer sentiment creates great opportunities for brand owners to improve
personalization, customer relationship and customer loyalty. However, in this case, when working with
a brand, it is necessary to abandon the “linear” way of thinking, and consider the brand as a system that
covers the entire company (fig. 2).
The procurement department should make sure that the received materials and the supplier
companies in general correspond to the values of the green brand. The manufacturing department monitors
compliance with environmental requirements and propose changes to the production process, designed to
reduce its impact on the environmental situation. The marketing department is responsible for building
consumer brand loyalty, creating a marketing communications system, etc. The financial department
controls the level of costs for the implementation of environmental practices and their impact on changes in
the pricing policy of the enterprise. The HR department is responsible for the formation of a corporate
environmental culture. The legal department monitors changes in environmental legislation, opportunities
for cooperation with state and public organizations in the field of environmental protection (grants,
environmental programs, reduction of environmental tax rates, etc.). The sales department, if necessary,
corrects the actions of intermediaries on environmental issues.
That is, the formation of a green brand in accordance with the principles of the circular economy is a
complex process that covers the entire internal structure of a company, and also significantly affects its
relations with suppliers, intermediaries and public. However, brand, due to its close relationship with
consumers, can provide the necessary information and create an emotional need to support circular
economic practices.
Figure 3 shows the stages of brand building, taking into account the specifics of the environmental
values on which the brand relies.

1

Riel, A. (2019) IKEA is making a huge change by renting out furniture— and it’s a prime example of the kind
of thinking more companies need to be done. Business Insider < https://www.businessinsider.com/ikea-furniturerentals-circular-economy-2019-3?r=US&IR=T> (2019,Jule, 25).
2
European Commision (2017). Circular economy in the furniture industry: overview of current challenges and
competences needs. <https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-the-furnitureindustry.pdf > (2019, July, 25).
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Fig. 2. Departments involved in creating and maintaining a green brand
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Fig. 3. Stages of a green brand building
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This model implies a comprehensive approach to the formation of an environmental brand and
describes the brand building process starting from the search for the competitive advantages and completing
with supporting customer loyalty activities.
The first two stages are responsible for analytical preparatory work – the study of competitors and
consumers, opportunities and disadvantages within the company, the potential impact of external forces,
etc. On the basis of these data the enterprise gets an opportunity to evaluate the prospect of its existing
environmental benefits for use in branding, and the potential profitability or unprofitability of creating new
ones. This stage plays a key role in the creation of a brand, because almost all further activities are based on
the quality of the data and its correct interpretation. An incorrect assessment of strengths, weaknesses,
actions of competitors or consumer motives can lead to a failure in all next processes.
Next, a brand vision and system of brand identification is formed, that is, all the most important
characteristics that are intended to convey the essence of the brand: goals, values, place of the
environmental component, positioning strategy, attributes and corporate culture. They must be holistic and
reflect the company’s position on branded products, while remaining honest and realistic.
The formation of the core of the brand ends at these stages and the strategic activities for its
promotion begin, which involves the development of a marketing communications system and the
formation of brand loyalty. It should be noted that the green brand focuses not only on the consumer but it
can also provide benefits when dealing with suppliers, intermediaries, government and public
organizations, as well as all stakeholders.
It is also essential to focus more on the stages that are inherent in the green brand: determining
existing or creating new environmental benefits, determining the place of environmental component and
applying eco-labeling in the marketing communications system.
Green branding requires a detailed study of legislation regarding the issue of environmental
protection, opportunities for cooperation with public organizations, environmental labeling requirements,
and acute environmental issues. The obtained data are used to determine the main advantages of a green
brand – usefulness for the environment and humans.
In the case when these advantages in the company are already available, it is only necessary to
determine their place among other factors affecting the image – to what extent the environmental advantage
will be relevant for the product, whether there are other "stronger" options, or whether additional changes
are necessary.
Environmental benefits can focus on the consumer (the use of safe materials) and environment
protection (safe production and recycling). In the first case, the company offers more tangible benefits for
the consumer, in the second one – more abstract ones. In order to translate environmental benefits into
important and real consumer benefits, it is necessary to actively disseminate information about
the environment and its importance to people.
At this stage, difficulties can arise if the company does not possess any environmental characteristics.
Then their creation, especially in a case of complete production reorganization, will require significant
investment. However, there are many options for solving environmental problems that require a moderate
investment of time and money. These include the installation of filters, the collection and proper disposal of
waste, the selection of safe materials. These advantages can be perceived as primary with subsequent
involvement of more complex processes in the manufacturing, for example, the use of recycled materials or
alternative energy sources.
The activities on the brand identification system begin with the specifying of the place
of the ecological component. It can occupy a central, adjacent or additional position. The green brand
defines the ecological component as the main one in a case when it has competitive, distinct ecological
advantages that can meet the needs of potential consumers. Then the whole further strategy is built
according to the central ecological concept – it is responsible for positioning, attributes, and corporate
culture.
If the ecological component is not sufficiently strong and unique, it must be supplemented with one
or several another competitive characteristics. The strongest of the existing ecological advantages and the
most related advantage (quality, price, range, design) are chosen. The combination of such characteristics
helps to attract consumers who are interested in more practical aspects of the product, as well as those who
feel the responsibility and the need to buy environmentally friendly products.
The ecological component can also play an additional, supporting role. However, in this case there is
a risk of such a diminution of the sustainable value that a brand cannot be considered green.
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The feature of green brand creation is also the mandatory use of eco-labeling in the marketing
communications system. It helps consumers identify environmental products and their specifications, and
also informs about the intangible characteristics of the brand.
Conclusions. The need for a global implementation of the circular economy practices today is almost
beyond doubt. However, for companies this is associated with additional risks, such as increased costs,
significant changes in the production process and the final product, the lack of active consumer position
in relation to environmental goods and services, etc. In this case, the use of environmental branding can
increase consumer awareness and value of the company, create a close emotional connection and ensure
the continuous development of the circular economy concept. A brand acts as a link between the company,
legal requirements, regulatory requirements, consumers and those environmental changes that affect
the welfare of all mankind – both managers and employees of companies, as well as their clients, partners
and intermediaries.
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The article considers research results on the definition and substantiation of directions
of innovation and technological modernization of basic industrial enterprises in Ukraine. Basic
industries were identified by their impact on the country’s socio‐economic development. Based
on the analysis of problems and trends of development of Ukrainian industrial enterprises, the
main directions of innovative and technological modernization were determined. The
suggestions on modernization processes of the industry in Ukraine are presented. It was found
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Постановка проблеми. В основі державної економічної політики сьогодення повинно бути
принципове усвідомлення, що підвищення конкурентоспроможності країни можливе лише за умови
інноваційно-технологічної модернізації промислових підприємств. Звідси все більшої актуальності
набуває основна ідея, яка булла закладена у Концепції Загальнодержавної цільової економічної
програми розвитку промисловості на період до 2020 року метою якою було «комплексне
розв’язання проблемних питань функціонування промислового сектору економіки України шляхом
розроблення організаційно-економічного механізму та залучення ресурсів для реалізації
структурно-технологічної модернізації вітчизняної промисловості у напрямі збільшення частки
високотехнологічних видів діяльності в обсягах виробництва та експорту»1.
Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Теоретичним, методичним і практичним питанням модернізації промислової політики
на засадах інноваційного розвитку економіки присвячені праці вітчизняних вчених О.І. Амоші,
В.М. Гейця, Ю.М. Бажала, Б.В. Буркинського, А.І. Бутенко, В.І. Ляшенко, В.П. Соловйова,
Л.І. Федулової, М.М. Якубовського, Ю.В. Кіндзерського та ін.
Так, О.І. Амоша приділяв увагу питанням інвестиційної реструктуризації підприємств та
економічним механізмам активізації інновацій на основі венчурного інвестування2.

1

Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період
до 2020 року, 2013 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-р> (2019, червень, 22).
2
Амоша, О.І. (2005). Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в Україні.
Економіка промисловості, 5, 15-21.
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В працях В.І. Ляшенко наводяться пропозиції, щодо створення найбільш конкурентоздатних
умов для інвестицій: податкових пільг (за досвідом Ірландії), інфраструктури, визначено проблеми
та етапи модернізації економіки України та т.ін. Для активізації підприємницької діяльності
науковець пропонує формувати регуляторний режим як баланс стимулів та обмежень, який включає
множину інтересів, політик, стратегій, стимулів, обмежень, алгоритмів (послідовність) операцій1.
В.П. Соловйов у роботі розглядає вплив інноваційної інфраструктури на показники розвитку
інноваційно орієнтованої економіки, особливу увагу приділяючи відмінностям практики створення
суб’єктів інноваційної інфраструктури в західних країнах і країнах СНД2.
Складові та етапи модернізації економіки України були визначені відомими науковцями
Інституту економіки промисловості в роботі «Перший етап модернізації економіки України: досвід
та проблеми» 3.
Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України були визначені фахівцями
Національного інституту стратегічних досліджень та Інституту економіки та прогнозування
НАН України4.
Про те, незважаючи на значний теоретико-методологічний внесок зазначених науковців,
проблеми модернізації, інноваційного розвитку промислових підприємств не є завершеними та
набувають подальшої актуальності.
Метою статті є визначення та обґрунтування напрямів інноваційно-технологічної
модернізації підприємств базових галузей промисловості на основі активізації інноваційної
діяльності. У зв’язку з цим, вирішуються наступні завдання: визначення базових галузей
промисловості на основі оцінки їх впливу на соціально-економічний розвиток країни;
обґрунтування напрямів інноваційно-технологічної модернізації підприємств промисловості;
розробка пропозицій щодо активізації інноваційної діяльності в Україні.
Матеріали досліджень. Як свідчать результати попередніх досліджень, сьогодні, в Україні
склалась модель експортоорієнтованого адаптивного розвитку промисловості, яка характеризується
переважанням слабко диверсифікованого низькотехнологічного виробництва і спонукає країну
пристосовуватись до потреб світового ринку в межах наявних внутрішніх можливостей та поточних
конкурентних переваг. Україна продовжує залишатися сировинною базою та імпортозалежною.
Стан розвитку галузей наукоємного високотехнологічного сектору, який у розвинених країнах
поступово займає роль локомотива економічного зростання, в українській економіці залишається
вкрай незадовільним. Україна продовжує залишатися сировинною базою та імпортозалежною. Стан
розвитку галузей наукоємного високотехнологічного сектору, який у розвинених країнах поступово
займає роль локомотива економічного зростання, в українській економіці залишається вкрай
незадовільним.5
В умовах жорсткої конкуренції комфортно почуватися на ринку можна лише шляхом
підвищення конкурентоспроможності продукції, яка може бути виготовлена в результаті
застосування новітніх технологій і модернізації технічно-технологічної бази підприємств.
На промислових підприємствах України, які було обстежено (16,2%, у 2017 р.) інноваційною
діяльністю займалися 759 підприємств, з них впроваджували інновації 672 підприємства.
Промислові підприємства впровадили 2387 інноваційних видів продукції, з яких 477 – нових
виключно для ринку, 1910 – нових лише для підприємства. Із загальної кількості впровадженої
продукції 751 – нові види машин, устаткування, приладів, апаратів тощо. Кількість упроваджених
інноваційних технологічних процесів (нових або вдосконалених методів обробки та виробництва
1

Ляшенко, В.И. (2012). Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития:
введение в экономическую режимологию. Донецк: Институт экономики промышленности, 370.
2
Соловйов, В.П. (2012). Инновационная инфраструктура как фактор социальной адаптации к условиям
технологического развития. Инновации, 5 (163), 27-30.
3
Алимов, О.М., Амоша, О.І. (2014). Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми.
Запоріжжя: КПУ.
4
Кіндзерський, Ю.В. (2013). До засад стратегії та політики розвитку промисловості. Економіка України, 4
(617), 24-40.
5
Бутенко, А.І., Карпінська, Г.В., Лукащук, В.В. (2019). Структурні деформації у промисловому комплексі
України, які виникли внаслідок економічних криз, як перешкода розвитку ринку інноваційних товарів.
Економічний вісник Донбасу, 1 (55), 129-141.
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продукції) становила 18311. Кількість підприємств що впроваджували інноваційні процеси
становила – 456, з них маловідходні і ресурсозберігаючі впровадили 198 підприємств –
611 процесів, 143 підприємства встановили нові види машин, устаткування, приладів, апаратів2.
В 2017 р. із загальної кількості обстежених промислових підприємств лише 405 (9,58%) із них
реалізовували інноваційну продукцію, при цьому зазначимо, що в загальному обсязі реалізованої
промислової продукції її інноваційна частина становила лише 0,63 %.
Наведені дані свідчать про те, що інноваційний потенціал вітчизняних промислових
підприємств не відповідає вимогам ефективного господарювання в умовах прискореного технічного
прогресу. Зокрема аналіз показує, що промисловість України є найбільш енергоємним сектором
економіки України. За даними щорічної доповіді Global Energy Statistical Yearbook 2017, українська
економіка залишається другою найбільш енергоємною у світі з показником 0,318 кг нафтового
еквівалента на 1 долар США. Так, енергоємність ВВП, виробленого в Україні, за даними
Міжнародного енергетичного агентства та Державної служби статистики України становить майже
0,5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США з урахуванням купівельної спроможності, що
у 2,6 разу перевищує середнє значення енергоємності ВВП розвинених країн світу і Європи.
Особливо слід наголосити на тому, що на промислових підприємствах значним є ступінь
зносу основних фондів, зберігається тенденція високого рівня витратності промислового
виробництва та низького рівня його інноваційності. Зокрема, ступінь зносу основних фондів
в промисловості України становить майже 80 % (76,9% – 2015 р. 69,4% – 2016 р.). Найбільш
інтенсивно процес старіння основних фондів відбувається на підприємствах обробної
промисловості, зокрема в машинобудуванні майже 70%, в хімічній та нафтохімічній промисловості
понад 70%. В критичному стані знаходиться оновлення потужностей в енергетиці. Так, зношеність
потужностей ТЕЦ і ГЕС знаходиться на рівні 85%, атомних станцій на 50%. Докорінного
переоснащення техніко-технологічної бази потребують підприємства харчової та легкої
промисловості, саме підприємства цих галузей покликані наповнювати внутрішній ринок України.
Такий стан є результатом уповільнення приросту основних фондів та їх оновлення, так у 2016 р.
у дію було введено 2,16%, 1,46% – 2015 р. основних засобів. Отже, оновлюється незначна їх
частина. Особливо повільно оновлюється технологічне устаткування. Проте, за сучасних
прискорених темпів технічного процесу рекомендується оновлювати активну частину основних
виробничих фондів і насамперед технологічного устаткування кожні 8–10 років. Це означає, що
протягом кожного року потрібно оновлювати понад 20 % машин і устаткування від їх загальної
кількості. Однак переважна більшість промислових підприємств на сьогоднішньому етапі свого
функціонування економічно не готова до вирішення цього завдання. Тому для більшості
промислових підприємств надзвичайно проблемним є вирішення завдань, пов’язаних
із виготовленням продукції із інноваційним наповненням, яка повинна відповідати високим вимогам
якості і бути конкурентоспроможною на внутрішньому і зовнішньому ринках. Це значною мірою
зумовлено тим, що за такого рівня зношеності основних виробничих фондів промислових
підприємств надзвичайно важко впроваджувати у виробництво інновації і домагатися високої
результативності та ефективності діяльності, у зв’язку з цим зростає актуальність питань пов’язаних
з прискоренням їх інноваційно-технологічної модернізації. При цьому, під інноваційнотехнологічною модернізацією розуміється – впровадження у виробництво результатів науковотехнічного прогресу, спрямованих на оновлення матеріально-технічної бази підприємств
промисловості з метою домогтися виготовлення продукції з інноваційним наповненням та
конкурентоспроможної на зовнішньому і внутрішньому ринках. Базовими галузями промисловості
ми вважаємо такі галузі, які формують ВВП України, надходження до бюджету, визначають рівень
зайнятості та доходи українців, і саме на цих галузях (як локомотивах), в першу чергу, необхідно
зосередитися задля подальшого розвитку економіки України на інноваційних засадах.
Аналізуючи види економічної діяльності, що формують ВВП, слід зауважити, що більша
частина українського внутрішнього валового продукту формується сектором послуг. У 2017 р.
на цей сектор економіки припадало 50,3% ВВП. За останні десять років ця частка залишалася досить
1

Інноваційна діяльність промислових підприємств України 2017р. (2017) Доповідь. Державна служба
статистики України. < https://www.ukrstat.gov.ua> (2019, червень, 22).
2
Наукова та інноваційна діяльність України. (2018). Статистичний збірник. Державна служба статистики
України. < https://www.ukrstat.gov.ua> (2019, червень, 22).
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стабільною (2007 р. – 52,8%). Великих збитків зазнала переробна промисловість (частка у ВВП
впала з 20% – 2007 р. до 12,4% – 2017 р.). Проте, підвищилось значення сільського господарства
(2007 р. – 6,6%; 2017 р. – 10,2%) та видобувної промисловості (4,4% і 6,1%, відповідно).
Під час аналізу податкових надходжень до державного бюджету у 2017 році, Державна
фіскальна служба України виділила ТОП-100 найбільших платників податків на території України,
серед яких найбільшу частку займає видобувна галузь промисловості. Не дивно, що саме добувна
промисловість займає перше місце за кількістю великих платників податків, адже на сучасному
етапі розвитку економіки України досить актуальними є енергетичне питання та питання
забезпечення країни своїми власними ресурсами. За загальними сумами податкових надходжень
Державна фіскальна служба України виділяє 3 галузі у 2017 році, що сплатили найбільшу суму
податків на території України, а саме: переробна галузь (харчові та металургійні підприємства) –
частка податкових надходжень бюджету найбільших платників податків становила
76481,17 млн.грн. – 28,6%; добувна галузь (гірничозбагачувальні, нафто- та газовидобуванні
підприємства) – 66319,33 млн.грн. – 24,8%.; електроенергетика – 28881 млн.грн. – 10,8%.1
У промисловому комплексі країни в 2017р. було зайнято 28,2% працівників. Найбільша
кількість зайнятих спостерігається у таких секторах промисловості: машинобудування – 15,6%;
харчова промисловість – 15,4%; гірничо-металургійне виробництво – 13,4%; хімічна, нафтохімічна
та фармацевтична промисловість – 11,4%. Найбільший рівень середньомісячної заробітної плати є
у хімічній, нафтохімічній та фармацевтичній промисловості 9091 грн.; гірничо-металургійному
комплексі – 9064 грн., машинобудуванні – 7357 грн., харчовій промисловості – 6756 грн.2
Стратегічно найважливішою базовою галуззю економіки в Україні, від якої залежить
добробут всього українського народу є харчова промисловість. У 2017 р. цей сектор склав 20,9% від
загального обсягу реалізованої промислової продукції. Експорт готових харчових продуктів та
жирів, олії тваринного або рослинного походження у цей період склав 17,1%. Модернізація галузі
на інноваційних засадах активно відбувається в тих секторах, які впродовж останніх років були
об’єктом уваги іноземних інвесторів: підприємств по виробництву мінеральних вод і прохолодних
напоїв, пива, рафінованої олії і жирів, кондитерських виробів тощо. Інші ж вітчизняні підприємства
стикаються на цьому шляху зі значними труднощами. Погоджуючись з точкою зору Л. В. Дейнеко,
Е. І. Шелудько, вважаємо, що перспективними з точки зору здатності до інноваційно-технологічної
модернізації у середньостроковій перспективі є підприємства, що й досі вважаються
малопривабливими для інвестицій (з виробництва рибної продукції, маргарину, крохмалю, вин,
макаронних виробів, дієтичних і продуктів дитячого харчування) та технічно відсталі виробництва
(промислове перероблення овочів і фруктів; виробництво круп; виробництво готових кормів тощо).
Деякі з вищезазначених підгалузей (промислове перероблення овочів і фруктів, виробництво
дієтичних продуктів і продуктів дитячого харчування, виробництво алкогольних напоїв,
виробництво вин (особливо елітних) мають значний потенціал імпортозаміщення та можливості
до зростання внутрішнього виробництва й збільшення сегменту внутрішнього ринку у даному виді
продукції. Застосування сучасного обладнання та використання новітніх високоефективних
технологій дозволить у середньотерміновому періоді підвищити якісні та економічні показники
зазначених харчових виробництв і вивести їх на лідируючі позиції з точки зору
конкурентоспроможності продукції.3
Результати попередніх досліджень тенденцій та проблем розвитку підприємств харчової
промисловості свідчать про те, що основними напрямами їх інноваційно-технологічної модернізації
мають бути:
– впровадження ресурсозберігаючих технологій та новітньої техніки, перебудова структури
виробництва на ресурсоощадний, особливо енергоощадний тип відтворення;
– технічна модернізація допоміжних, сервісних та інших цехів і служб, від яких залежить
ефективність основного виробництва (мережі та об’єкти електро-, газо-, тепло- і водозабезпечення,
1

Top-100 largest taxpayers are identified (2018). State Fiscal Service of Ukraine <http://officevp.sfs.gov.ua/
media-ark/news-ark/324207.html> (2019, червень, 22).
2
Діяльність суб’єктів господарювання. (2017). Статистичний збірник. Державна служба статистики
України. < https://www.ukrstat.gov.ua> (2019, червень, 22).
3
Дейнеко, Л.В., Шелудько, Е.І. (2013). Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості
України. Економічний вісник університету, 21 (1), 82-89.
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каналізації й очисні споруди, транспортні цехи, технологічні автомобільні і залізничні шляхи,
холодильне і складське господарство);
– удосконалення системи зберігання продовольства на всьому шляху пересування сировини і
готової продукції, від поля або ферми до споживача, що забезпечує максимальне зберігання якості
та зниження втрат біологічної цінності продуктів;
– впровадження технологій, що забезпечують глибоку та комплексну переробку
сільськогосподарської сировини з максимальним виходом продукції на одиницю сировини;
використання глибокого охолодження, швидкого заморожування, вакууму, мембранної та
екструзивної техніки;
– створення принципово нових технологій і рецептур та виробництво на їх основі збалансованих
і фізіологічно повноцінних продуктів харчування; виробництво напівфабрикатів з високим рівнем
готовності для споживання; продуктів харчування із наперед заданими властивостями (дієтичні, для
діабетиків, з радіопротекторними властивостями, дитячого харчування тощо);
– удосконалення біотехнологічних процесів переробки сільськогосподарської сировини,
враховуючи одержання нових видів продуктів загального та спеціального призначення
з використанням ферментних препаратів та біологічно активних речовин;
– випуск розширеного асортименту харчових продуктів з поліпшеними поживними та
смаковими властивостями, лікувально-профілактичних продуктів і препаратів з рослинної
сировини, харчових добавок, продуктів термічної обробки та швидкого приготування;
– розробка та впровадження технологій для випуску продукції тривалого зберігання
на основі натуральних консервантів, які не погіршують смакові та споживчі властивості продуктів;
– забезпечення максимального збереження харчової цінності і якості продукції за рахунок
застосування сучасних технологій і обладнання, що виключають можливість бактеріального,
хімічного і фізичного забруднення;
– розробка та впровадження технологій ефективної переробки вторинних ресурсів і глибокої
переробки сировини;
– розробка та впровадження приладів контролю та вимірювання вмісту генетично
модифікованих організмів у продуктах харчування та впровадження організаційних інновацій щодо
запровадження систем управління якістю продукції.
Другою за значущістю галуззю економіки залишається металургія. У 2017 р. її частка в обсязі
реалізованої промислової продукції склала 18,2%, а в експорті товарів – 23% (позиції в МСТК
(міжнародна стандартна торгова класифікація) 67-69). Ми розділяємо точку зору
Ю.В. Кіндзерського1, що гірничо-металургійний комплекс у середньо- і довгостроковій перспективі
має зберегти роль провідної та потужної галузі промисловості України з огляду на необхідність
забезпечити металопродукцією суміжні галузі (особливо машинобудування і будівництво). Проте,
для подолання сировинного ухилу у структурі промислового виробництва, який утворився
за рахунок домінантного розвитку металургії у попередні десятиріччя, та для формування
виробництв нових, прогресивніших, технологічних укладів зростання ГМК повинне відбуватися
повільніше порівняно з наукомісткими високотехнологічними виробництвами, при одночасній його
переорієнтації на потреби внутрішнього ринку. За таких умов пріоритет слід віддавати
технологічному вдосконаленню і технічному переоснащенню основних металургійних процесів
на базі ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій, зокрема:
– модернізація збагачувальних агломераційних виробництв та більш якісна підготовка
сировини;
– використання нових видів енергоносіїв у доменному виробництві;
– виведення застарілих надлишкових потужностей;
– вдосконалення установок позапічної обробки сталі типу “піч – ківш” і машин
безперервного розливання сталі;
– розробка та впровадження нових конструкційних матеріалів, що мають особливі
експлуатаційні властивості, зокрема підвищену корозійну стійкість, жаростійкість, покращені
механічні властивості тощо;
1

Кіндзерський, Ю.В. (2013). До засад стратегії та політики розвитку промисловості. Економіка України, 4
(617), 33-34.
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– диверсифікація виробництва з акцентом на освоєнні випуску нових, високотехнологічних
видів продукції (прокат з покриттям, у тому числі холодної прокатки, вироби з легованої сталі,
продукти прямого відновлення залізних руд, калібрований прокат, гнуті профілі) з поступовим
зниженням обсягів і частки випуску дешевих та енергоємних напівфабрикатів.
Машинобудування покликане взяти на себе роль авангарду або “локомотива” розвитку всієї
промисловості. Саме воно покликано забезпечити умови для інноваційно-технологічної модернізації
всіх галузей національної економіки. Основний вектор зростання та інноваційного розвитку мають
визначати:
– виробництво авіаційної та ракетно-космічної техніки;
– транспортне машинобудування (виробництво транспортних засобів для автомобільних,
водних і залізничних пасажирських і вантажних перевезень);
– сільськогосподарське машинобудування (виготовлення складної сільськогосподарської
техніки підвищеної ергономічності та економічності);
– енергетичне машинобудування (збільшення виробництва продукції для модернізації
існуючих і будівництва нових атомних, теплових і гідроелектростанцій, розширення або
започаткування випуску технологічного обладнання для виробництва електроенергії
з альтернативних джерел, зокрема для вітрової, сонячної та водневої енергетики);
– верстатобудування і виробництво технологічного устаткування для модернізації основних
галузей промисловості (вугільної, машинобудівної, металургійної, хімічної, фармацевтичної, легкої,
деревообробної, целюлозно-паперової, будівельних матеріалів) з підвищеними показниками
ресурсо- та енергозбереження, екологічності та автоматизації технологічних процесів;
– виробництво складної побутової техніки і електроніки тривалого користування;
– «екологічне» машинобудування (спеціальні машини та устаткування для очищення стічних
промислових і побутових вод, ґрунтів, повітря, переробки та утилізації промислових відходів,
побутового сміття та використаних предметів побуту (автомобілів, побутової техніки та т.ін.);
Приладобудування, як складова машинобудування (60,1% у 2017р. зайнятих працівників),
повинне задовольняти потреби економіки в сучасних приладах вимірювання, регулювання та
контролю, у напрямах: Задоволення потреб економіки в сучасних приладах контролю, вимірювання
й регулювання, які б дістали широке застосування у таких процесах, як:
– удосконалення та впровадження сучасних систем зв’язку, управління, навігації для
авіаційної, корабельної, залізничної та автомобільної техніки;
– удосконалення та впровадження сучасних систем діагностичного і лікувального медичного
обладнання та апаратури;
– удосконалення та впровадження управління технологічним обладнанням, процесами,
лініями, комплексами;
– удосконалення та впровадження енергозберігаючих технологій та створенні джерел світла
на основі нових матеріалів;
– вимірювання та контролю вмісту генетично модифікованих організмів у продуктах
харчування.
З огляду на значний внутрішній і зовнішній попит хімічна, нафтохімічна та фармацевтична
промисловість повинна зберігати високі темпи зростання, легка промисловість також має потенціал
відновлення своїх позицій, які вона займала у структурі промислового виробництва України
наприкінці 80-х і на початку 90-х років минулого століття, шляхом інноваційно-технологічної
модернізації підприємств відповідних галузей. Дані аспекти мають бути об’єктами подальших
досліджень.
Висновки. Інноваційно-технологічна модернізація промислового комплексу має
здійснюватися відповідно до основних напрямів формування нового технологічного укладу,
до яких, як відомо, належать біотехнології, що ґрунтуються на досягненнях молекулярної біології та
генної інженерії; нанотехнології; системи штучного інтелекту; глобальні інформаційні мережі;
інтегровані високошвидкісні транспортні системи. Слід звернути увагу, що орієнтація на розвиток
технологічного базису країни за переліченими напрямами є прийнятною з точки зору її здатності
до здійснення окреслених для неї місій і стратегічних пріоритетів розвитку вітчизняної
промисловості.
Інтенсивність і ефективність інноваційно-технологічної модернізації значною мірою залежать
від в активізації державної підтримки інноваційної діяльності шляхом створення сприятливого
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інституційного і макроекономічного середовища, які, у свою чергу, створюють у суб’єктів
відповідну мотивацію до власних досліджень і розробок; підвищують активність до впровадження
їх результатів у виробництво та придбання нових технологій і обладнання.
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF TOURISM
AND HOSPITALITY INDUSTRY IN UKRAINE
UNDER DECENTRALIZATION
The paper deals with the analysis of tourism and hospitality industry institutional environment in
Ukraine under decentralization. The existing institutional environment is unbalanced and
contradictory. At the same time, the initiated decentralization processes create new
opportunities for the development of tourism and hotel and restaurant business at the local
community level. Particularly promising is the development of rural tourism estates, which can
provide significant additional income to the local budgets of small communities. The successful
development of the tourism and hotel and restaurant business at the local level requires further
improvement of the regulatory and legal support of recreational and tourist activities in Ukraine.
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Постановка проблеми. Украй важливе значення для забезпечення стабільності та ефективності
функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу має інституційне середовище, що
характеризується досить складною структурою та може аналізуватися на різних ієрархічних рівнях –
держави, регіонів та територіальних громад. В умовах політики децентралізації, яка в останні роки
успішно впроваджується в Україні, інституційне середовище розвивається у новому напрямі, що дає
змогу гарантувати сталий розвиток індустрії туризму та гостинності на локальному рівні через
зростання ролі місцевих громад у процесах управління регіональним розвитком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти формування інституційного
середовища розвитку туризму в Україні перебували в центрі уваги таких науковців
як Ю. Алєксєєва1, В. Биркович2, С. Галасюк3, Н. Гостєва4, Є. Козловський5,
1

Алєксєєва, Ю. В. (2005). Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду
Франції: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління.
Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.
2
Биркович, В. І. (2007). Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні.
Стратегічні пріоритети, 4 (5), 157-163.
3
Галасюк, С. С. (2007). Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України.
Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи, 67-73.
4
Гостєва, Н. П. (2012). Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі України.
Державне управління: удосконалення та розвиток, 12. <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513> (2018, липень, 20).
5
Козловський, Є. В. (2008). Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні:
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління. Київ:
Національна академія державного управління при Президентові України.
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О. Чеченя1 та ін. Варто зауважити, що згадані автори досліджували передусім питання державного
регулювання розвитку туристичної сфери. У той же час, І. Безуглий2, Д. Стеченко3 фокусували свою
увагу на проблемах державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України, а
М. Ільїна та І. Шпильовий4 аналізували вплив на розвиток туризму децентралізації управління
сільськими територіями. Саме останній напрям досліджень є не лише новим, але й, на наш погляд,
особливо перспективним, адже дає змогу розробити концептуальні засади стратегічного управління
розвитком туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в нових умовах.
Мета статті. З огляду на це метою статті є аналіз інституційного середовища індустрії
туризму та гостинності в Україні в умовах підвищення ролі місцевих громад в процесах управління
соціально-економічним розвитком регіонів.
Виклад основного матеріалу. Насамперед слід розрізняти загальносистемне та специфічне
інституційне середовище туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Загальносистемне формує
група нормативно-правових актів, що регулюють питання комунальної власності, адміністративнотериторіального поділу держави, сталого розвитку продуктивних сил територіальних громад,
фінансової самодостатності просторових формувань, безпечної життєдіяльності громадян та
туристів. Специфічне інституційне середовище складають правові засади функціонування органів
місцевого самоврядування, органів місцевої виконавчої влади, регіональних ринків товарів та
послуг, правоохоронної діяльності на локальному рівні.
Інституційне середовище не лише створює передумови для прискореного розвитку
продуктивних сил регіону, а й формує механізми регулювання процесів, що протікають
на загальнодержавному та регіональному рівнях, перетворюючись таким чином у вагомий фактор
модернізації регіональних туристичних систем5.
Розглянемо детальніше зміст та перспективні напрями формування інституційного
середовища сфери туризму та гостинності в Україні.
На думку фахівців, взаємини держави і ринку туристичних послуг можна умовно розділити
на відносини щодо:
– стимулювання підприємництва в сфері туризму;
– охорони навколишнього середовища, в тому числі природних рекреаційних туристичних
ресурсів;
– охорони життя, здоров’я, захисту прав та інтересів споживачів туристичних послуг6.
Досить вичерпний перелік цілей і напрямів державного регулювання у сфері туризму
викладений у Законі України «Про туризм». Зокрема, відповідно до цього нормативно-правового
акту, основними цілями державного регулювання в галузі туризму є:
1) забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу
пересування, відновлення і зміцнення здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля,
задоволення духовних потреб та інших прав;
2) безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб’єктів туристичної
діяльності та їх об’єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних
ділянок, будівель та споруд;
3) збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона
культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та
забудові територій;
1

Чеченя, О. (2013). Державне регулювання галузі туризму в Україні. Вісник Львівського університету.
Серія географічна, 43 (2), 301-308.
2
Безуглий, І. В. (2016). Наукове забезпечення державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній
сфері України. Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди: тези Міжнар. наук.практ. конф. (м. Київ, 7 квітня 2016 р.), 16-17.
3
Стеченко, Д. М., Безуглий, І. В. (2014). Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційнотуристичній сфері України. Регіональна економіка, 4, 136-146.
4
Ільїна, М. В., Шпильовий, І. М. (2016). Децентралізація управління сільськими територіями та її вплив
на розвиток туризму. Економіка та суспільство, 2. <http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/
9-articles-2/108-iljina-m-v-shpilovij-i-m> (2019, липень, 20).
5
Голод, А. П. (2017). Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми
гарантування. Львів: ЛДУФК.
6
Пуцентейло, П. Р. (2007). Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Київ:
Центр учбової літератури, 40-42.
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4) створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних
напрямів туристичної діяльності1.
Водночас, пріоритетними напрямами державної політики в галузі туризму визначено:
1) удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туризму;
2) забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України,
заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, створення нових
робочих місць;
3) розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму;
4) розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому
туристичному ринку;
5) створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення та гармонізації
податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів регулювання;
6) забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей
похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом запровадження пільг стосовно цих
категорій осіб2.
Незважаючи на наявність законодавчих норм, їх реалізація залишається незадовільною. Це
пов’язано як із відсутністю дієвих механізмів досягнення відповідних цілей, так і з їх декларативним
характером, що не підтверджений на сучасному етапі програмною документацією, зокрема,
на регіональному рівні. З огляду на це, низка науковців пропонує власні підходи до визначення
напрямів та інструментів державного регулювання у сфері туризму та гостинності.
Для вирішення більш конкретних завдань, як наприклад модернізація туристичного та
готельно-ресторанного бізнесу, необхідна розробка дієвих механізмів, які можуть бути поділені
на адміністративні, економічні та організаційні. Додатково, на наш погляд, розглядаючи шляхи
вирішення актуальних проблем розвитку туризму і гостинності, необхідно застосовувати і
соціальний механізм.
Актуальним питанням реформування системи державного регулювання розвитку туризму є
удосконалення механізмів фінансового забезпечення діяльності туроператорів та внесення
відповідних змін до Закону України "Про туризм". Відповідно до статті 15 цього Закону, туроператор
та турагент зобов’язані здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності перед
туристами, тобто мати на рахунку відповідну суму коштів, що може бути використана для
відшкодувань клієнтам у разі банкрутства чи неплатоспроможності компанії3. Станом на 2019 рік,
мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити не менше 20 тис. євро, а
турагента – 2 тис. євро. Відповідно до чинного законодавства, таке фінансове забезпечення
здійснюється гарантією банку чи іншої кредитної установи. Водночас для закладів готельноресторанного господарства такі механізми фінансового забезпечення цивільної відповідальності
не застосовуються, що призводить до певних диспропорцій інституційного середовища.
Підсумовуючи, зазначимо, що загальнодержавне інституційне середовище розвитку туризму
та гостинності є достатньо розвиненим, однак суперечливим та мінливим, що зумовлює складність
впровадження модернізаційних заходів на регіональному рівні.
З огляду на це, слід звернути увагу на те, що модернізаційний вектор інституційного
середовища має бути спрямований на децентралізацію владних повноважень через підвищення ролі
територіальних громад у системних перетвореннях на базовому рівні суспільних систем. Адже
у чинному Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не збалансовані їхні права й
обов’язки, передусім у сфері економіки, соціального захисту населення, раціонального
природокористування та охорони довкілля.
Оскільки у центрі державотворення має перебувати людина, то саме людський потенціал є
базисом формування конкурентних переваг, а діяльність людини, як носія інноваційності,
забезпечить капіталізацію можливостей регіональних суспільних систем.
З урахуванням того, що туристичний потенціал в онтологічному вимірі є переважно
регіональним за походженням, особливого значення набуває створення релевантного правового
поля для діяльності місцевих органів виконавчої влади.
1

Закон про туризм, 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 31, 241.
Там само.
3
Там само.
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Місцеве самоврядування в Україні базується на принципах народовладдя; законності;
гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової,
організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та
іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та
посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав
місцевого самоврядування1. Оптимальним напрямом реалізації названих принципів, який в сучасних
умовах може забезпечити докорінну модернізацію економічних систем саме на низовому рівні, є
концепція децентралізації, що успішно апробована досвідом економічно розвинених держав світу.
Децентралізація має складну структуру і включає політичну, адміністративну та фінансову
компоненти. Політична децентралізація передбачає законодавче забезпечення незалежності органів
місцевого самоуправління, що обрані демократичним шляхом та представляють інтереси громади,
що їх обрала. Адміністративна децентралізація включає передачу органам місцевої влади належного
обсягу повноважень та інструментів для їх реалізації. Фінансова децентралізація має на меті
забезпечення органів місцевої влади необхідними фінансовими ресурсами та передачу функцій
контролю їх використання2.
Оскільки, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», первинним суб’єктом
місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада
села, селища, міста3, державна політика України у сфері місцевого самоврядування в першу чергу
спирається саме на інтереси жителів територіальних громад і передбачає проведення кардинальних
змін і системних реформ, децентралізацію влади – тобто передачу від органів виконавчої влади
органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності.
В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та
наявний світовий досвід4.
Національна концепція децентралізації базується на таких основних положеннях
Європейської хартії місцевого самоврядування.
1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування
в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під
власну відповідальність, в інтересах місцевого населення.
2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати
будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції.
3. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної
влади, які мають найтісніший контакт з громадянином.
4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають
бути повними і виключними.
5. Якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування центральним чи
регіональним органом, органи місцевого самоврядування у міру можливості мають право
пристосовувати свою діяльність до місцевих умов.
6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються
органів місцевого самоврядування, з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості
своєчасно і належним чином5.
У 2014 році урядом України було схвалено Концепцію реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади та План заходів щодо її реалізації, які
започаткували реформу децентралізації влади у державі. Для повноцінного впровадження
децентралізації у практику регіонального управління необхідними були зміни до Конституції
1

Закон про місцеве самоврядування, 1997 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 24, 170.
Ільїна, М.В., Шпильовий, І.М. (2016). Децентралізація управління сільськими територіями та її вплив
на розвиток туризму. Економіка та суспільство, 2. <http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/
108-iljina-m-v-shpilovij-i-m> (2019, липень, 20).
3
Закон про місцеве самоврядування, 1997 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 24,
170.
4
Децентралізація (2019). Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого
етапу децентралізації влади в Україні. <http://decentralization.gov.ua/about> (2019, липень, 20).
5
Офіційний сайт Верховної Ради України (2019). Головна сторінка <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>
(2019, липень, 20).
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України, які однак не були ухвалені, тому реформа на сучасному етапі відбувається в рамках
положень чинного Основного Закону.
У 2014-2016 рр. було розроблено і ухвалено пакет законодавчих змін, що дали змогу
розпочати реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.
За даними авторів реформи, нова законодавча база значно посилила мотивацію
до міжмуніципальної консолідації в країні, створила належні правові умови та механізми для
формування спроможних територіальних громад, які об’єднують свої зусилля у вирішенні
нагальних проблем. Також виправдала себе нова модель фінансового забезпечення місцевих
бюджетів, що отримали певну автономію і незалежність1.
Окремі територіальні громади, що володіють значними туристичними ресурсами, завдяки
останнім законодавчим змінам отримали можливість більш ефективно управляти їх використанням,
зокрема через організацію сільського та екологічного туризму, зокрема через підтримку створення
спеціалізованих закладів розміщення – агроосель.
Однак у вітчизняних умовах в процесі впровадження модернізаційної парадигми важливим є
питання не стільки обґрунтування адміністративних механізмів, як фінансового забезпечення
заходів щодо модернізації сфери туризму та гостинності регіону.
У цьому контексті Європейська хартія місцевого самоврядування містить такі положення.
1. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики
на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть розпоряджатися в межах своїх
повноважень.
2. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає їх повноваженням.
3. Частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування обов’язково формується
за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати
в межах закону.
4. Фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів органів місцевого самоврядування,
мають достатньо диверсифікований і гнучкий характер і повинні забезпечувати можливість
приводити наявні ресурси, наскільки це можливо, у відповідність до реального зростання вартості
виконуваних ними завдань.
5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування
передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з метою
подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування.
6. З органами місцевого самоврядування повинні належним чином проводитись консультації
про порядок передачі їм перерозподілених ресурсів.
7. Дотації органам місцевого самоврядування призначаються не для фінансування конкретних
проектів.
8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу органи місцевого самоврядування
мають доступ до національного ринку капіталу2.
Реалізація перелічених положень у вітчизняному правовому полі уже започаткована. Однак
під дією загальнодержавних чинників та значної тривалості у часі реформи щодо децентралізації
влади в Україні, фінансові результати діяльності територіальних громад є дуже неоднорідними, як і
кількість створених об’єднаних територіальних громад, яка має суттєві регіональні відмінності.
Як свідчать аналітичні дані, найнижчі показники фінансової спроможності характерні для
більшості невеликих громад. Виняток становлять окремі невеликі громади, на території яких
розміщені потужні підприємства. Наявність закономірності між фінансовою спроможністю та
чисельністю населення громади пояснюють тим, що у великих громадах більш вигідно розвивати
малий та середній бізнес, оскільки там є достатній трудовий ресурс, більш ємний місцевий ринок
збуту товарів і послуг та кращі перспективи для сталого розвитку громади3.
1

Децентралізація (2019). Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого
етапу децентралізації влади в Україні. <http://decentralization.gov.ua/about> (2019, липень, 20).
2
Офіційний сайт Верховної Ради України (2019). Головна сторінка <http://zakon2.rada.gov.ua/laws>
(2019, липень, 20).
3
Децентралізація (2019). Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за перше півріччя 2017 року у розрізі
областей <http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Reytiing_po_oblastyah_11.09.2017_.pdf>
(2019, липень, 22).
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З огляду на процес децентралізації влади в Україні та керуючись європейським досвідом,
на думку експертів, на регіональному рівні доцільно створити єдиний фонд фінансування
локальних проектів сільських громад, у т. ч. проектів сільського зеленого туризму. За такого
підходу сільські громади матимуть стимул для об’єднання та кооперації, а також для залучення
власних ресурсів1.
На регіональному рівні зусилля органів місцевої влади мають бути сконцентровані
на взаємодії із суб’єктами підприємницької діяльності у сфері сільського туризму та їх асоціаціями
з метою створення мережі агротуристичних підприємств. На думку М. Ільїної та І. Шпильового, для
цього необхідною є консультативна допомога, організація еколого-освітніх програм, курсів
професійної підготовки, підвищення кваліфікації підприємців у галузі сільського туризму,
створення відкритих електронних ресурсів, що пропонуватимуть послуги власників сільських
садиб2.
Одним із інституційних механізмів стимулювання розвитку туристичного та готельноресторанного бізнесу є державно-приватне партнерство.
Як зазначає І. Безуглий, «державно-приватне партнерство в рекреаційно-туристичній сфері –
це співробітництво між різними за ієрархією державними органами, органами місцевого
самоврядування з юридичними чи фізичними особами, що здійснюється на основі договору
в порядку, що встановлений законодавством»3. Найбільш поширеними формами такого партнерства
(узагальненими зразками взаємодії органів влади та приватних партнерів, що використовуються для
задоволення громадських потреб) є концесія та оренда4.
Найкращі можливості для розробки і реалізації таких форм державно-приватного партнерства
є у пам’ятко-охоронній діяльності. Концесія передбачає надання уповноваженим органом
виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору права
створення та управління господарським об’єктом для задоволення громадських потреб. Крім цих
форм можливе створення підприємств, у структурі майна яких є власність держави, приватизація
для реалізації проектів зеленого туризму та санаторного лікування, розробка та реалізація
національних проектів, які спрямовані на підтримку стратегічних для розвитку країни галузей
національної економіки, створення спеціальних рекреаційно-туристичних зон5.
Приклади застосування різних форм державно-приватного партнерства з метою формування
дестинацій та реставрації туристичних об’єктів наявні в областях Карпатського регіону. Однак
механізми взаємодії усіх суб’єктів таких процесів все ще не врегульовані і є одним із перспективних
напрямів удосконалення інституційного середовища туристичного та готельно-ресторанного
бізнесу.
Висновки. Отже, незважаючи на тривалий період формування інституційних засад розвитку
туризму та гостинності в Україні, наявне інституційне середовище ще досі не можна вважати
збалансованим і несуперечливим. Водночас започатковані процеси децентралізації створюють нові
можливості для розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на рівні місцевих громад.
Особливо перспективним є розвиток садиб сільського туризму, які можуть забезпечити суттєві
додаткові доходи до місцевих бюджетів невеликих громад, на території яких не розташовані
промислові підприємства. Водночас для успішного розвитку туризму та гостинності на локальному
рівні необхідним є подальше вдосконалення нормативно-правового забезпечення рекреаційнотуристичної діяльності в Україні.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ
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APPROACHES TO THE ASSESSMENT
AND STRENGTHENING OF THE ECOLOGICAL
AND ECONOMIC COMPETITIVENESS OF THE REGION
The article analyzes approaches to assessing and strengthening the ecological and economic
competitiveness of the region. To assess the ecological and economic competitiveness of the
region and formulate directions for its strengthening, it is proposed to study the index of
regional ecological and economic competitiveness on the basis of the ratio of indices: economic
benefits of the region, human development, and environmental benefits of the region. It is
determined that ecological advantages reach the territory with developed technologies,
ecological production and developed market of environmental goods and services. Because of
the synchronization of the indices, the groups of indicators that have the greatest impact on the
ecological and economic competitiveness of the region are substantiated. The priority directions
of formation and increase of ecological and economic competitiveness of the region are
determined.
Keywords: ecological‐economic competitiveness of the region, index of ecological advantages,
index of economic benefits, index of human development, market of ecological products,
synchronization of indices.
Постановка проблеми. Висококонкурентна економіка, яка нині, у період глобалізації,
характеризується гіперактивністю ринкових процесів, змушує суб’єктів господарювання
змінюватись синхронно із глобалізаційними тенденціями. Це означає ‒ використання ними різних
підходів і технологій, які дозволять забезпечити швидкість і ефективність адаптації до умов, що
склалися.
Довгостроковість ефективності адаптації для підприємств означає, з одного боку, зростання
прибутку, з іншого ‒ комплексну систему екологічних наслідків різної складності, виражену
в конкурентних перевагах на світовому ринку, що втілюється у понятті «еколого-економічна
конкурентоспроможність». Комплексність цього поняття, розглянута у попередніх публікаціях
автора, обґрунтовує необхідність дослідження взаємозв’язків груп показників та явищ, що його
формують, з метою створення основи для зміцнення еколого-економічної конкурентоспроможності
як властивості та наслідку розвитку підприємництва. Конкурентоспроможність підприємства,
особливо на світовому рівні, за підвищення ролі екологізації та стимулювання ринку екологічної
продукції, давно перестала бути суто економічним поняттям, що відбилося на підприємницькому
секторі територіальних утворень. У контексті економіко-екологічних змін мега-, макро- та мікрорівнів підприємства регіонів, які, власне і формують ринок, мають володіти інформацією щодо
важелів впливу та управлінських технологій, які забезпечать їм комфортне й ефективне
функціонування на регіональному, національному та світовому ринках.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед наукового загалу дослідження зазначеної
тематики не набуло широкого поширення, зокрема через складність отримання адекватних
статистичних показників, які б забезпечили чистоту експерементальної складової, та адекватно
відобразили нестійку економічно-політичну й соціально-екологічну ситуацію в регіонах нашої
держави. Хоча окремі дослідження виконані Герасимчук З. Аверіхіною Т., Стасюком О., в силу
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динамічності та непередбачуваності ситуації потребують більш стійкої до зовнішніх впливів
основи.
Оскільки кількість наукових досліджень, присвячена висвітленню чинників впливу та
напрямів зміцнення еколого-економічної конкурентоспроможності регіону досить обмежена, це
підтверджує актуальність їх подальшого дослідження та актуалізує детальне вивчення вже
зроблених науковцями висновків як основи для подальших наукових ідей.
Метою статті є висвітлення підходів до оцінки та зміцнення еколого-економічної
конкурентоспроможності регіону.
Виклад основного матеріалу. Еколого-економічна конкурентоспроможність регіону
визначається співвідношенням кількох сфер, що взаємовпливають та взаємообумовлюють одна
одну: соціальна, економічна, екологічна. Рівень розвитку цих сфер визначається індексами, які є
відображенням динаміки масиву статистичних показників за певний період розвитку регіону.
Для оцінки еколого-економічної конкурентоспроможності регіону та формулювання напрямів
її
зміцнення
пропонуємо
досліджувати
індекс
регіональної
еколого-економічної
конкурентоспроможності на основі співвідношення:
– індексу економічних переваг регіону;
– індексу людського розвитку;
– індексу екологічних переваг регіону1.
Індекс конкурентоспроможності, який теж може бути визначений як основа для обчислення
індексу еколого-економічної конкурентоспроможності, використовувати з цією метою вважаємо
недоцільним через вторинність цього показника. Починаючи з 2013 р. індекс регіональної
конкурентоспроможності щодо регіонів України визначався Фондом «Ефективне управління»
на основі методології розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього
економічного форуму2. Його використання спрямовується на визначення тенденцій розвитку
територій, оцінку бар’єрів розвитку та конкурентних переваг, обґрунтування вибору регіону для
ведення бізнесу, що є особливо актуальним для адекватної оцінки регіональної еколого-економічної
конкурентоспроможності. Нині, коли існування фонду припинене, такий розрахунок має
здійснюватися на основі затвердженого Урядом порядку, методики проведення розрахунків індексу
конкурентоспроможності регіонів та індексу регіонального людського розвитку. Рішення прийнято
Кабінетом Міністрів відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 2017 р. Порядки та методики
розрахунку мають бути максимально наближені до методик Європейської Комісії з розрахунку
індексу конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу 2013 р. (EU Regional
Competitiveness Index, із змінами 2016 р.) та методик розрахунку індексу людського розвитку
ПРООН (Human Development Index) й враховувати існуючий практичний досвід провідних наукових
установ України у цій сфері. Поряд із зазначеним, у 2017-2018 рр. індекс конкурентоспроможності
регіону не був вирахуваний та офіційно представлений широкому загалу, хоча спроби його
розрахунку науковою спільнотою були (С. Захарченко3, В. Безугла, С. Кучеренко4, Р. Міхель5).
Ґрунтуючись на результатах наявних у цій сфері досліджень та вивчивши зарубіжний досвід
зазначимо про такий важливий момент. По-перше, цінність індексів розвитку регіонів (людського
розвитку, економічних трансформацій, конкурентоспроможності тощо) не у високій точності
показника, але у визначенні стійких тенденцій та векторів руху груп показників, які його формують,
тобто індекс не втрачає своєї актуальності за першої апроксимації, якщо в основі його визначення
1

Аверіхіна, Т.В. (2016). Аналіз тенденцій впливу екологічного чинника на формування
конкурентоспроможності економічних систем макро-, мезо- та мікрорівнів. Маркетинг і менеджмент
інновацій, 4, 353-364.
2
World Ekonomik Forum (2018). Appendix C: The Global Competitiveness Index 4.0 Methodology and Technical
Notes <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/appendix-c-the-global-competitiveness-index4-0-methodology-and-technical-notes/> (2019, липень, 11).
3
Захарченко, С. В. (2015). Конкурентоспроможність регіонів України та стратегічні аспекти її підвищення
(у контексті підходу фахівців IMD-Lausanne). Регіональна економіка, 3, 44-51.
4
Кучеренко, С., Леваєва, Л. (2017). Оцінка конкурентоспроможності регіонів України. Економічний бюлетень
університету, 35/1, 14-19.
5
Міхель, Р.В. (2017). Сучасні методологічні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності регіонів.
Економічний форум, 1, 63-70.
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лежить об’єктивна статистична інформація. По-друге, правильний висновок щодо основних
чинників впливу (груп показників, які визначають індекс) дозволить обрати ефективний
управлінський інструментарій, який забезпечить дотримання чи навпаки, корегування обраної
тенденції. Очевидно і відомо, що групи показників взаємопов’язані, тому немає економічного сенсу
впливати на покращення однієї з них. Комплексність підходів має бути виваженою та
обґрунтованою водночас.
На цій основі послідовно розрахуємо та розглянемо визначені вище індекси, що дозволить
обґрунтувати
напрями
здійснення
впливів
на забезпечення
еколого-економічної
конкурентоспроможності регіону.
Індекс економічних переваг регіону в більшості досліджень ґрунтується на індексі промислової
конкурентоспроможності, до якої ми пропонуємо додати інформацію звіту Американської
торговельної палати 2018 р., за яким найбільш інвестиційно-привабливими сферами в Україні є
сільське господарство (79,8%), енергетика (54,3%) та інфраструктура (68,1%)1. Оскільки існує
декілька методик вирахування індексу, які вирізняються, передусім, набором груп показників,
автором
пропонується
врахувати
пріоритетні
з них
для
еколого-економічної
конкурентоспроможності регіону, а саме: обсяг реалізованої продукції, роздрібної торгівлі,
реалізованої промислової продукції, прийняте в експлуатацію житло, вантажообіг автомобільного
транспорту, пасажирообіг усіма видами транспорту, абоненти мобільного зв’язку та мережі
Інтернет, витрати на виконання наукових досліджень і розробок, кількість інноваційних
підприємств, (у тому числі екологічно-інноваційних), кількість впроваджених технологічних
процесів (у тому числі екологічних), кількість впроваджених видів інноваційної (у тому числі
екологічно) продукції.
Індекс людського розвитку регіону є підсумковим показником для оцінки довгострокових
наслідків прогресу в трьох основних сферах людського розвитку: довготривале та здорове життя,
доступ до знань та гідний рівень життя. Він розраховується на основі таких показників: чисельність
населення, кількість зайнятого населення, кількість студентів та слухачів, доходи та витрати
населення, рівень злочинності2.
Індекс екологічних переваг регіону спирається на дані щодо: обсягів використання прісної
води, обсяги скидання забруднених вод, викиди зі стаціонарних джерел, продукування твердих
відходів, обсяги накопичених твердих відходів, обсяги інвестицій в охорону навколишнього
природного середовища.
У таблиці 1 подано узагальнені значення індексів економічних переваг, людського розвитку,
екологічних переваг та еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів України станом
на 2018 р.
Результати розрахунків, поданих у таблиці, і це є логічним, свідчать про те, що індекс
еколого-економічної конкурентоспроможності пов’язаний з усіма поданими індексами та є
вторинним, результуючим показником, первинних груп показників. Разом із цим, динаміка індексів
еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів України та екологічних переваг синхронні
не у всіх регіонах, а у деяких мають віддалені позиції (Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська
області).
Щодо іншого показника, який був врахований автором для вирахування індексу екологоекономічної конкурентоспроможності регіону – індексу економічних переваг, то чітко
прослідковується тенденція: індекс еколого-економічної конкурентоспроможності регіону високий
у тих регіонах, де спостерігається високий рівень економічного розвитку, тобто здатний забезпечити
екологічну інноваційність. Екологічних переваг досягає територія, яка має розвинені технології,
екологічне виробництво й розвинений ринок екологічних товарів і послуг, а не та, де виробництво
та промисловість відсутні чи не розвинені взагалі і яка оманливо потенційно має більше передумов
для формування стійких екологічних переваг. Так, наприклад, Київська область має індекс
економічних переваг у 2018 р. 1,3465 та 1 місце серед регіонів України, за індексом екологічних
переваг вона посідає те ж 1 місце з показником 7,0713 та за індексом еколого-економічної
1

Американська торговельна палата в Україні (2018). Огляд економіки України
<http://chamber.ua/Content/Documents/1017431819ACC_CountryProfile2018_UKR.pdf> (2019, червня, 14).
2
Державна служба статистики України (2018). Регіональний людський розвиток. Статистичний збірник.
<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_rlr2017_pdf.pdf> (2019, червня, 11).
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Таблиця 1
Значення індексів (інтегральні показники)* розвитку регіону
станом на 2018 р.

Регіони України

АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Індекс
економічних
переваг
(група 1)
Значення
індексу

Ранг

0,9319
1,0863
1,0414
0,8944
0,9288
0,8128
0,9381
1,3465
0,8684
1,0070
0,7673
1,2489
0,9990
0,9595
0,8388
0,8220
0,9922
0,8355
0,9925
0,9140
0,9244
0,8730

11
3
4
15
12
21
10
1
17
5
22
2
6
9
18
20
8
19
7
14
13
16

Індекс
людського
розвитку**
(група 2)

Індекс
екологічних
переваг
(група 3)

Значення
Значення
Ранг
індексу
індексу

1,4940
1,0962
1,9299
1,0659
1,1948
1,5648
1,7269
1,3580
0,8498
2,1031
1,1288
1,8099
1,3185
1,0964
1,0621
1,2143
1,8010
1,0973
1,3074
1,2001
1,1943
0,9513

7
18
2
19
13
6
5
8
22
1
15
3
9
17
20
11
4
16
10
12
14
21

1,9135
3,7384
0,5159
3,4306
2,3186
1,2729
2,7082
7,0713
0,8460
1,1928
2,5131
1,8217
2,6943
3,0931
2,0237
3,0111
1,9687
3,9731
3,6236
2,1154
3,7664
2,8280

Індекс
еколого-економічної
конкурентоспроможності
(група 4)

Ранг

Значення
індексу

Ранг

17
4
22
6
13
19
10
1
21
20
12
18
11
7
15
8
16
2
5
14
3
9

1,3863
1,6450
1,0121
1,4844
1,3703
1,1742
1,6371
2,3471
0,8547
1,3619
1,2960
1,6028
1,5253
1,4818
1,2171
1,4431
1,5209
1,5386
1,6753
1,3239
1,6080
1,3292

13
3
21
10
14
20
4
1
22
15
18
6
8
11
19
12
9
7
2
17
5
16

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, а також Донецької та Луганської областей
** На 10 тисяч наявного населення
Джерело: Розрахувала автор на основі джерел1,2,3.
1

Американська торговельна палата в Україні (2018). Огляд економіки України
<http://chamber.ua/Content/Documents/1017431819ACC_CountryProfile2018_UKR.pdf> (2019, червня, 14).
2
Державна служба статистики України (2018). Регіональний людський розвиток. Статистичний збірник.
<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_rlr2017_pdf.pdf> (2019, червня, 23).
3
World Ekonomik Forum (2018). Appendix C: The Global Competitiveness Index 4.0 Methodology and Technical
Notes. <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/appendix-c-the-global-competitiveness-index4-0-methodology-and-technical-notes/> (2019, травень, 29)
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конкурентоспроможності – 1 місце з показником 2,3471. Індекс людського розвитку здійснює
швидше коригуючий вплив на індекс еколого-економічної конкурентоспроможності, аніж
визначаючий, тому його позиція у Київській області наближена до перерахованих вище індексів і
дорівнює 8. Вказана вище синхронність показників спостерігається у Вінницькій, Закарпатській,
Кіровоградській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях. Разом із цим зазначена
ситуація не має чіткої закономірності й, переважно, характерна для економічно розвинених чи
перспективних регіонів.
Для зручності проведення подальших досліджень виокремимо на основі даних таблиці три
групи регіонів за синхронністю індексів за рангами: високий рівень синхронності індексів –
група 1 ‒ розрив між рангами [1; 5], середній рівень – група 2 ‒ розрив між рангами [6; 10], низький
рівень – група 3 ‒ розрив між рангами [11; 22]. Для віднесення регіону до кожної групи розглядаємо
синхронність індексів еколого-економічної конкурентоспроможності почергово з іншими,
виокремленими нами для дослідження: економічних преваг, людського розвитку, екологічних
переваг (табл. 2).
Таблиця 2
Таблиця синхронності індексів еколого-економічної конкурентоспроможності
з індексами економічних преваг, людського розвитку, екологічних переваг

Рівень синхронізації
Високий, група 1 [1; 5]
Середній, група 2 [6; 10]
Нульовий, група 3 [11; 22]

Синхронізація індексу еколого-економічної
конкурентоспроможності (група 4) з індексами груп
1-2-3

1-2

1-3

2-3

1

2

3

7
-

3
2
2

5
1
-

-

2
-

2
3
3

4
4
1

Джерело: розробила автор
Виходячи з цих даних, високий рівень синхронізації індексу еколого-економічної
конкурентоспроможності з індексами економічних, екологічних переваг та людського розвитку (з
кроком від 1 до 5) спостерігається у 7 регіонах і свідчить про потужний вплив саме цих груп
показників на еколого-економічну конкурентоспроможність; у 3 регіонах вона визначається
групами показників економічних та екологічних переваг; у 5 ‒ економічними та соціальними
показниками і т.д. Зазначене обґрунтовує пріоритетність саме економічних показників для екологоекономічної конкурентоспроможності більшості регіонів.
Поряд із цим, синхронність зазначених вище індексів характерна не для всіх регіонів України.
В абсолютних значеннях синхронність динаміки індексів подана на рис. 1, що дозволяє виявити
закономірності та говорити про напрями та інструменти зміцнення й підвищення екологоекономічної конкурентоспроможності регіонів.
Висновки. Представлені підходи до оцінки еколого-економічної конкурентоспроможності
регіону через аналіз синхронності індексів екологічних, економічних переваг та людського розвитку
свідчать про те, що, по-перше, більш потужні з економічної точки зору області, повинні
стимулювати зазначену властивість через вплив на економічні показники; по-друге, огляд
синхронності динаміки індексів еколого-економічної конкурентоспроможності, екологічних,
економічних переваг та людського розвитку свідчить про підвищений вплив людського чинника,
зокрема, соціальної складової, а також екологічного чинника у регіонах, які віднесено до груп 2 та 3,
тобто тих, які мають середній і низький рівень еколого-економічної конкурентоспроможності; потретє, еколого-економічна конкурентоспроможність незначної кількість регіонів визначається
іншими, аніж обрані, показниками (наприклад, сферою специфічних послуг).
Ситуація, характерна для переважної більшості регіонів нашої держави свідчить про те, що
пріоритетними напрямами формування і зміцнення їх еколого-економічної конкурентоспроможності
мають бути, передусім, економічні показники: стимулювання ринку екологічної продукції та її
екологічна цінність.
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Рис. 1. Синхронність динаміки індексів регіонального розвитку
в 2018 р.
Джерело: Розробила автор
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IMPLEMENTATION OF ADAPTATION
TO CHANGES AS AN ELEMENT
OF COMPANY’S MANAGEMENT
In order to form an effective mechanism for managing enterprises’ adaptation to change, a
study of theoretical and methodological foundations of managing enterprise adaptation to
change was conducted. The purpose of the research is the improvement of the theoretical
approach to the method of management mechanism adaptation enterprises to the changes. The
scientifically grounded management of the enterprise’s activity is key to the formation of its
competitiveness in the long‐term perspective. Just taking into account theoretical developments
gives modern enterprises the opportunity to adapt to market conditions and compete on it.
Management of the company’s activity, built on a scientific basis, creates a competitive
advantage for the enterprise and provides the basis for gradual adaptation to constantly
changing conditions. Modern enterprises need to manage adaptive changes from the point of
view of forming an adaptive management mechanism – at the level of management of external,
internal, and administrative changes.
Keywords: changes, adaptation, management, mechanism, activity.
Increasing the efficiency of modern enterprises and achieving their competitive advantages is
possible only with a comprehensive approach to the process of managing their activities and adapting to
the changes. The integrated solution of this task will allow solving the economic problems of enterprises
and create the preconditions for the development of the country’s economy, which also directly influences
social development in the state.
The purpose of research is the improvement of the theoretical approach to the method
of management mechanism adaptation enterprises to the changes.
In recent years, many scholars have paid much attention to the formation of a mechanism for
managing enterprises. The issue of managing the activities of enterprises at the present stage was studied
by leading foreign scientists1. A major contribution to the development of enterprise business management
methodology was made by domestic scientists2 and other. Although the theoretical basis for the formation
of an adaptation management mechanism for enterprise changes requires more detailed elaboration and
comprehension taking into account specific features of enterprise activity in modern conditions.
Any system consists of many elements interconnected. Management system is a set of subsystems
that reflect certain aspects of management: goals, functions, principles, methods, bodies management,
personnel, technology. The main management system lies in the management mechanism.
The main purpose of the management system of any enterprise is to ensure the manageability of all
aspects of its activities in order to optimize them and achieve the target performance indicators. The level
of perfection of the management system determines the possible advantages of the company
in the market, additional factors for its competitiveness and opportunities for sustainable development
in the market.
1

Друкер, П. (2012). Менеджмент. Вызовы XXI века. Москва: Манн, Иванов и Фербер; Хэмэл, Г., Прахалад, К.,
О’Нил, Д. (2005). Стратегическая гибкость. СПб.: Питер; Мельник, Л.Г. (2014) Основи стійкого розвитку.
Суми: Університетська книга; Хитра, О. В. (2008). Проблеми організаційного розвитку крізь призму
синергетики. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2, 188-195; Кучеренко, В. Р.,
Андрейченко, А. В., Грінченко, Р. В. (2013). Моніторинг світових ринків харчової сировини та продукції АПК.
Одеса: Прес-курєр; Мізюк, Б.М. (2009). Основи стратегічного управління. Львів: Магнолія 2006.
2
Хитра, О. В. (2008). Проблеми організаційного розвитку крізь призму синергетики. Вісник Хмельницького
національного університету. Економічні науки, 2, 188-195; Кучеренко, В. Р., Андрейченко, А. В.,
Грінченко, Р. В. (2013). Моніторинг світових ринків харчової сировини та продукції АПК. Одеса: Прес-курєр;
Мізюк, Б. М. (2009). Основи стратегічного управління. Львів: Магнолія 2006.
93

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Summing up studies, we can say that the mechanism of management of enterprise has four main
components: legal mechanism; organizational and economic mechanism; technological mechanism; social
mechanism.
Summarizing the research carried out in defining the concept of "adaptation", its distinction from
"management" and "strategic flexibility" by leading foreign and domestic scientists, the following
conclusions can be drawn:
– Adaptation of enterprise activity can be considered as property of the system, process and method.
– the adaptation of the activities of enterprises is narrowed to adapt to the external environment
of the company’s operation.
– the essence of adaptation is reduced to the management of the production, administrative and
social aspects of the enterprise
– adaptation is considered more as a passive adaptation to market conditions, without the use
of significant changes in the activities of the enterprise.
Thus, under the "adaptation" should be understood as a continuous process of studying the external
and internal environment of the enterprise, the development and implementation of changes in the
management of organizational, economic, legal, technological and social components of enterprises to
achieve the target indicators of activity and increase the competitiveness of enterprises, as well as leveling
the negative effects of cyclicality and seasonality in activities enterprises.
The above definition is based on the following main aspects of adaptation:
– adaptation of the enterprise should be based on a thorough analysis of the external and internal
components of the enterprise;
– the adaptation of enterprise activity should not be limited to adaptation to the external
environment, but also take into account the need for adaptation changes in the internal environment;
– adaptive management changes should be carried out comprehensively in all areas of business
management, organizational, economic, legal, technological and social components;
– management of adaptation changes only in several constituent aspects of management can lead
to an imbalance in the development of the enterprise and the loss of its competitive position in the
market;
– adaptation as an adaptation in today’s dynamic conditions of the development of the market
of agro-industrial products is impossible. Therefore, it is necessary to develop active mechanisms
for managing adaptation to changes taking into account the high level of uncertainty and risk in the market;
– the mechanism for managing adaptation to changes enterprises must be flexible to market
conditions and built on scientifically sound grounds, on the assets of modern world economic science.
Thus, modern enterprises need to manage adaptation to the changes in terms of the formation
mechanism of adaptation management – at the level of management of external, internal and administrative
changes. However, you should always take into account the capabilities and operation of the bifurcation
mechanism of system change.
According to leading foreign and domestic scientists, the main mechanism of adaptation
of enterprises is due to management: organizational, production and management processes at
the enterprise. However, not every enterprise can flexibly respond to the impact of market conditions and
change its organizational, production and management mechanisms. It is the ability to respond flexibly
to changes in external conditions by adapting internal characteristics and adaptive capabilities
of the enterprise. The greater the adaptability of the enterprise, the higher the probability of achieving its
goals in the conditions of a dynamically developing external environment.
Thus, the mechanism of enterprises adaptation to the changes should be viewed from the
perspective of three main components: organizational, production, management mechanisms, which in
their totality of their relationships constitute a complex system of adaptation of the enterprise to market
conditions.
But there is a scientific contradiction in this interpretation. By itself, the management mechanism
involves managing the organizational, economic, legal, technological and social aspects of the enterprise.
Thus, adaptation of enterprise activity to changes should be considered not from three parties, but from
four: organizational, economic, legal, technological and social. Only such an integrated combination
of directions and components in the management of adaptation will enable the effective management
of such adaptive changes in the enterprise. In this case, all aspects of the company’s activity in the market
conditions will be systematically taken into account.
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It should be noted that the management of adaptation to changes in enterprises focuses on two main
dimensions:
– Management adaptation to changes arising from control of planned actions that may occur
regularly or scheduled basis;
– management of adaptation to changes arising as a result of actions which are completely
uncontrolled by the enterprise, which may occur unsystematically, unplanned.
In the future, we focus on the main components that need to be clearly taken into account when
developing managerial decisions when shaping the mechanism for adapting enterprises to change.
The process of making a managerial decision involves the presence of such components in the opinion
of the author1 and some of their own considerations:
1. The subject of management decision-making is a person or group of people who have
the necessary authority to make a decision and who are responsible for it. With large volumes
of enterprises, the number of subjects of decision-making increases, which can complicate the process
of making such decisions in order to create a mechanism for adapting enterprises to change.
2. Managed variables – a set of factors and conditions that cause the emergence of one or another
problem, which can be managed by the subject of the management decision. In the previous sections, issues
of managed and unmanaged changes have already been explored. Internal changes in most are managed
by the enterprise, which simplifies the process of making managerial decisions on them.
3. Non-variables – situations that cannot be managed by the subject of management decision-making,
but which can be controlled by other persons. Together with managed variables, unmanaged changes can
affect the result of a choice, creating a background problem or its environment. Most of the external
changes are unmanaged for the enterprise, but they can be partially predictable, which provides
opportunities with a high probability of managing them.
4. Restrictions (internal and external) on the value of managed and unmanaged variables, which
collectively determine the range of admissible values of the solution. The company limits itself
to the restrictions when making managerial decisions. The most global and widespread constraints in
shaping the mechanism of enterprise adaptation to change are the time and the level of risk when
introducing changes.
5. Criterion (or criteria) for evaluating alternative solutions.
The criterion can be given by a quantitative model or qualitatively (in terms of individual preferences
or in terms of fuzzy logic). The criteria for evaluating alternative changes are determined by the main four
components of the mechanism of adaptation of the enterprise to changes, which makes the picture
of the selected changes more transparent and understandable then for the personnel of the enterprise.
6. The decisive rule (or system of decisive rules) is the principles and methods of choosing
the solution that results in applying recommendations or recommended decisions (although the final choice
remains with the decision maker).
7. Alternatives (possible results), depending on both the values of qualitative or quantitative managed
and unmanaged variables, and on the choice itself.
8. Decision that involves the existence of at least two alternatives to behavior (otherwise the problem
of making a managerial decision does not arise in the absence of choice).
9. Possibilities of implementation of the decision.
Summarizing the methods of substantiating managerial decisions, it should be emphasized that they
are divided into two main groups: quantitative and qualitative methods. The combination of two groups
of methods provides the opportunity to obtain qualitative results of the justification, it is impossible to
apply only quantitative or qualitative methods of substantiation of managerial decisions.
Thus, the process of making a managerial decision to create a mechanism for adapting the enterprise
to change should not only be based on the basic clear methodological principles of its formation, but also
take into account the main components that need to be taken into account in the general use of the theory
of making managerial decisions. The mechanism of adaptation of enterprises to changes is shaped in such
a way that it deals with solving problem situations from different directions, which gives it significant
advantages in implementing it in real practical activity of enterprises.
1

Білинська, М. М. Ковбасюк, Ю. В. (2011). Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний
аспект. Київ: НАДУ, 58-59.
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The scientifically grounded management of the enterprise’s activity is a key to the formation of its
competitiveness in the long-term perspective. Just taking into account theoretical developments gives
modern enterprises the opportunity to adapt to market conditions and compete on it.
Management of the company’s activity, built on a scientific basis, creates a competitive advantage
for the enterprise and provides the basis for gradual adaptation to constantly changing conditions. Modern
enterprises need to manage adaptive changes from the point of view of forming an adaptive management
mechanism – at the level of management of external, internal and administrative changes.
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INTERCONNECTION "SAFETY – INNOVATION"
WHEN PROMOTING GOODS TO THE MARKET
The article analyzes marketing and security approaches for the development of enterprise
products and its markets. The factors affecting the economic security of an innovative enterprise
were considered. The necessity of understanding of innovation development principles for the
reduction of innovative risks was shown. The change of the level of risks during the innovation
transformations of an existing product and its absence were investigated. The parameters that
form the types of innovations were selected. The types of innovations are ranked according to
the level of risks inherent to each. A change in the level of risks is shown when changing the type
of innovation at the stage of the concept. The steps are to be taken by business security experts
before advancing innovation to reduce innovation risks.
Keywords: economic security, innovation, marketing, market and consumers, product and brand.
Постановка проблеми. Інноваційність стає визначним фактором для збереження ефективної
діяльності українських підприємств, в умовах конкурентної боротьби. Однак для багатьох
підприємств інновації залишаються лише великим набором заходів, іноді енергійних, але
не скоординованих, що не призводять до бажаного результату, і навіть можуть стати загрозою для
економічної безпеки підприємства. Тому для цих підприємств інновації залишаються джерелом
розчарувань. Тільки при правильному підході до інновацій підприємство може забезпечити своє
існування і розвиток. З’ясовуючи, як управляти інновацією, інтегрованою в загальну стратегію,
маркетологи і фахівці з економічної безпеки підприємств можуть використовувати «енергію»
інновацій і зробити їх надійним двигуном зростання і збереження економічної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами впровадження нововведень та
інновацій і пов’язаних з цим змінами займалися такі вчені, як I. H. Ansoff, B. Nagji та G. Tuff. Окремі
питання вивчення параметрів, шо характеризують саму інновацію розглянуто в роботах P. Bourgeat.
Віддаючи належне сучасним науковим напрацюванням та їх значному внеску у розробку цієї
проблеми, слід зазначити, що більшість з науковців розглядали ці процеси не системно та
відокремлено від економічної безпеки підприємства.
Завданням дослідження є визначення основних чинників, які повинна взяти до уваги
маркетингова команда підприємства при розробці стратегії просування інновації з урахування
потреб системи економічної безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу. У 1987 році I. H. Ansoff1 вивів матрицю у якій проілюстрував
можливі варіанти розвитку підприємства на ринку, та його продукту на ринку. До теперішнього
часу матриця все ще залишається найпоширенішим інструментом стратегічного менеджменту для
визначення напрямків зростання бізнесу. В основі цього підходу лежать існуючі продукти та ринки і
нові продукти та ринки.
Такий підхід корелює з вимогами до інформаційної безпеки які висвітлює у своїх працях
О.І. Захаров2. Зокрема автор вважає, що система економічної безпеки підприємства повинна
1

Ansoff, I. H. (1987). Corporate Strategy. London: Penguin, 413.
Захаров, О. І. (2015). Інформаційне забезпечення управління системою економічної безпеки підприємства.
Університет економки та права КРОК <http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/363-informatsiinezabezpechennia-upravlinnia-systemoiu-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstva> (2019, червень, 17).
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розпізнавати інформаційний вплив, аналізувати отриману інформацію і, з метою захисту, формувати
в системі управління відповідну реакцію на дії зовнішнього середовища. Для успішного рішення
цієї задачі необхідно організувати ефективну роботу зі збору усіх видів інформації, що має
відношення до діяльності даного підприємства. Тому до інформації такого роду О.І. Захаров1
відносить:
 Інформацію про сучасний і можливий стан ринків, на яких працює підприємство;
 Науково-технічну інформацію, що стосується сфер діяльності підприємства.
Виходячи з вище наведеного можна зробити висновок, що обидва підходи ( маркетинговий –
висвітлений I. H. Ansoff2 та безпековий – О.І. Захаровим3) розглядають два чинники – діяльність
підприємства, представлену його продукцією та ринок. Але існує ще третій – представлений
опосередковано – це інновація. Виходячи з цього можна припустити, що всі три чинники впливають
на економічну безпеку інноваційного підприємства, але ці поняття потрібно дещо розширити:
– поняття продукту потребує включення поняття бренду, так як продукт характеризує самі
продовольчі властивості товару, а поняття бренду – його властивості з маркетингової точки зору,
роль якої невпинно росте у споживчому суспільстві;
– поняття ринку є не повним без включення у нього поведінки споживачів. До того ж ринок
та споживачів обов’язково потрібно розглядати у площині взаємодії з підприємством;
– поняття інновації є дуже широким і його є доцільним розглядати не тільки у поняті
технологічних нововведень, але й у площині нових ідей їх адаптації до потреб та внутрішніх змін
у самому підприємстві. Тому ці три чинники при їх вищезазначеному розширенні треба
представити, як три сфери впливу на систему економічної безпеки підприємства (Рис. 1.).

Інновація

Економічна
безпека

Продукт та
Бренд

Ринок та
споживачі

Рис. 1. Три сфери впливу на економічну безпеку інноваційного підприємства
Джерело: розраховано автором на основі4.
1

Захаров, О. І. (2015). Інформаційне забезпечення управління системою економічної безпеки підприємства.
Університет економки та права КРОК <http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/363-informatsiinezabezpechennia-upravlinnia-systemoiu-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstva> (2019, червень, 17).
2
Ansoff, I. H. (1987). Corporate Strategy. London: Penguin, 413.
3
Захаров, О. І. (2015). Інформаційне забезпечення управління системою економічної безпеки підприємства.
Університет економки та права КРОК <http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/363-informatsiinezabezpechennia-upravlinnia-systemoiu-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstva> (2019, червень, 17).
4
Ansoff, I. H. (1987). Corporate Strategy. London: Penguin, 413.
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Кожна з цих сфер та її поточний стан повинні розглядатися і аналізуватися підприємством
окремо. На основі зібраних даних повинні будуватися інноваційні процеси на підприємстві та його
інноваційна стратегія загалом.
Так, у досліджені B. Nagji та G. Tuff1 розглядається випадок коли велике продовольче
підприємство почало сегментувати свій продукт для задоволення потреб певних категорій
споживачів – тобто проводити сегментацію і робити нішеві новинки. Це призвело до високої
сегментації продукту на певні лінійки, але вийшло так, що сам обсяг продажів продукту в цілому
не став більше.
Тому прагнучи досягти більш високого прибутку, керівництво різко змінило стратегію, і
спрямувало свої зусилля на проривний розвиток продукту – на трансформаційні, а не поступові
інновації. Тобто інноваційна стратегія підприємства була різко змінена. На жаль, структура і
процеси цього підприємства не були налаштовані для реалізації цих амбіцій. Підприємство
володіло необхідними можливостями для розробки, продукування та тестування на ринку
інновацій, близьких до її основного продукту. Але вона не визнавала і не набувала зовсім інших
можливостей, необхідних для більш сміливого шляху, а саме шляху проривних винаходів.
Найсміливіші ідеї в кінцевому підсумку були змінені до невпізнання, прямо вбиті або розчавлені
під вагою сформованої структури підприємства. Незабаром підприємство повернулося
до початкової стратегії.
Виходячи з даного прикладу стає зрозумілим, що відсутність уяви у керівництва про те які
бувають інновації, про їх долю і принципи розробки, що повинні використовуватись, інновація
може стати загрозою. Тобто, інновації, як було показано раніше2 завжди пов’язані з ризиком, тому
першим пунктом для роботи маркетингової команди повинні бути розробка і висвітлення долі самої
інновації.
Базуючись на основі матриці I. H. Ansoff3 і моделі B. Nagji та G. Tuff4 можемо бачити, що
інновація завжди може бути пов’язана з різним рівнем інноваційних змін, тому із різним рівнем
залученості споживачів. Отже, доцільним буде побудувати схему, на якій розкрито види інновацій
та рівень ризику в залежності від цих інноваційних перетворень (Рис. 2).
На графіку показано реновації, інновації та відкриття. Чим вищий рівень інноваційних зусиль,
тим пропорційно можливе більше розширення кон’юнктури.
Відомо, що будь які нововведення і зміни, прямо пов’язані з питанням невизначеності та
турбулентності, які призводять до ризику. Тобто чим вищі інноваційні зусилля та зусилля по зміні
кон’юнктури і розширенню ринку, тим вищі ризики. Але відсутність змін також буде приводити
до збільшення ризиків, іншого характеру – це ризики втрати існуючих позицій на ринку під тиском
конкурентів5.
Тому менеджмент підприємства повинен розуміти, чи потрібен такий ризик. Для цього
підприємству потрібно знати, яке місце воно займає на ринку і вже відштовхуючись від цього
будувати свою інноваційну стратегію. Так як саме від її позиції на ринку залежить пропорції
кожного виду інновацій в загальній інноваційній структурі підприємства. У середньому,
високопродуктивні фірми направляють 70% своїх інноваційних ресурсів на покращення існуючих
якостей продукту, 20% для появи нових якостей у існуючого продукту і 10% до трансформаційних
ініціатив. Але окремі фірми можуть відхилятися від цього співвідношення за здоровими
стратегічними причинами6.

1

Nagji, B., Tuff G., (2012). Managing Your Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 1 ,5-12.
Лабунська, С.В., (2015). Методологічні засади управління витратами інноваційної діяльності підприємства:
аспекти економічної безпеки. Харків, 642.
3
Ansoff, I. H. (1987). Corporate Strategy. London: Penguin, 413.
4
Nagji, B., Tuff, G., (2012). Managing Your Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 1, 5–12.
5
Максимова, Т. С., Філімонова, О. В., Лиштван, К. В. (2010). Формування інноваційної політики
підприємства. Економічний вісник Донбасу, 2 (20), 181-183.
6
Nagji, B., Tuff G., (2012). Managing Your Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 1, 5-12.
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Рис. 2. Зміна рівня ризиків при інноваційних перетвореннях продукту
та їх відсутності
Джерело: сформульовано автором на основі1
Підприємства, які ще не сформували широкий власний ринок, повинні робити більші
інноваційні зусилля (15% відкриттів у об’ємі інноваційних зусиль), а для підприємств, у яких є вже
свій великий та розвинений ринок такі зусилля повинні бути значно меншими (2% відкриттів
у об’ємі інноваційних зусиль) і вони повинні сконцентруватися на цілі утримання ринку (90%
реновацій) та розширення залучення власних клієнтів2. Отже можна зазначити, що для інноваційних
підприємств з різною позицією на ринку, інноваційна стратегія повинна бути різною. Виходячи
з наведеного графіку (Рис. 2), видно два вектори руху – «інноваційні зміни» та «розширення
кон’юнктури». Але вони базуються/ основною точкою відліку є існуючий продукт, бренд. Тобто це
підтверджує те, що існують три чинники, котрі впливають на інноваційний рух підприємства і,
відповідно, на економічну безпеку підприємства. Тому економічна безпека залежить від трьох
чинників – наявного продукту та бренду, кон’юнктури і її зміни, та самих інноваційних змін. Два
перших чинники є природніми для всіх типів підприємств, а третій, лише, для інноваційних і він є
дуже відрізняючимся за своєю структурою. Доповонюючим чинником, звичайно, буде
фінансування, зокрема внесок інвестицій у інновації. Інвестиції впливають на долю інновації
особливим чином, тому треба звернути увагу, на те що фінансування інновацій повинно бути
висвітлене окремо2.
1

Ansoff, I. H. (1987). Corporate Strategy. London: Penguin, 413; Nagji, B., Tuff G., (2012). Managing Your
Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 1, 5-12; Лабунська, С. В., (2015). Методологічні засади
управління витратами інноваційної діяльності підприємства: аспекти економічної безпеки. Харків, 642;
Максимова, Т. С., Філімонова, О. В., Лиштван, К. В. (2010). Формування інноваційної політики підприємства.
Економічний вісник Донбасу, 2 (20), 181-183.
2
Бойко, І. В. (2016). Джерела фінансування інновацій в контексті економічної безпеки. Вісник ОНУ
імені І. І. Мечникова, 7, 70-74.
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Після аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища і вибору сегмента інновацій, у якому
буде працювати підприємство треба концентруватись на самих інноваціях. Підприємці дуже часто
стикаються з тим, що вдала інновація не окуповуєтся або не просувається, не зважаючи на великі
зусилля. Іноді навпаки – невелике нововведення може дуже сильно поліпшити позиції продута
на ринку. Саме цей сегмент просування інновації повинні спільно розглядати спеціалісти
з економічної безпеки підприємства та маркетингу. Нагальним постає питання вироблення типової
програми для розгляду інновації з безпекової точки зору і пов’язаних з цим ризиків.
В наш час існує два підходи до інновацій. З першого підходу випливає, що інновація має свою
природу і підприємство повинно відштовхуватися від цього. S. Jobs1 одного разу сказав:
«Ми не проводимо досліджень на ринку. І я вважаю, що ми маємо правильні знання, щоб зробити
так, аби багато хто забажав нашого продукту також». Але існує інший погляд, за яким на інновацію
треба впливати, і змінювати її задля задоволення потреб споживачів. На відміну від S. Jobs,
A. G. Lafley2 сказав, що « Люди, які купують і використовують продукцію P&G, цінуються...
як багате джерело інформації». Отже, точка зору S. Jobs полягає в тому, що можна закріпити ідею
з самого початку і не потрібно проводити дослідження споживачів, для розуміння розвитку ідеї.
Позиція A. G. Lafley3 – в тому, що дуже важливо інтегрувати відгуки споживачів, щоб допомогти
розвивати інновації. Таким чином, підприємству треба обрати стратегію, яка буде не тільки
забезпечувати ефективний розвиток продукту, а й забезпечить економічну безпеку підприємства.
Для цього необхідним є визначити сутність самої інновації.
Вважаємо доцільним, в першу чергу розкрити параметри, на яких буде базуватись оцінка
інновації. Беручи до уваги поведінкові уявлення споживачів щодо прийняття рішень4 можемо
виділити 3 основні параметри ( правдоподібність, диференціація, релевантність) та один додатковий
(вартість):
 Правдоподібність – ступінь, до якої міри інноваційний продукт співвідноситься
з орієнтирами (наприклад, найчастіше придбаними продуктами) на які орієнтується споживач;
 Диференціація – ступінь, до якого продукт має унікальну користь порівняно
з конкурентними товарами;
 Релевантність – ступінь, до якого продукт задовольняє потреби споживачів;
 Вартість – ступінь, за яким продукт оцінюється вище або нижче конкурентного
в грошовому еквіваленті.
Всі ці параметри мають прямий вплив на інноваційний продукт, його характеристики та подальші
шляхи розвитку. Високий або низький рівень кожного параметру характеризує властивості інновації.
Деякі дослідники5 розглядають параметр «вартості», як складову параметра «диференціації». Можливо
погодись з таким підходом, тому що обидва параметри демонструють відмінності інновації від інших
продуктів. Але при більш розгорнутих дослідженнях інновацій має сенс виділяти «вартість» окремо, так
як вона показує різницю в ціні, а «диференціація» демонструє відмінність якісних характеристик
товарів. Використовуючи данні параметри було виділено 4 типи інновацій:
1. Перспективні – це інновації у яких всі чотири показники знаходяться на позитивному рівні,
або не є гіршими за конкурентів;
2. Сміливі – це інновації, які можуть бути дуже привабливими ( мають позитивну
диференціацію, релевантність та вартість), але в них достатньо низький рівень правдоподібності,
щоб досягти успіху на ринку;
3. Стратегічні – інновації, що прямо залежать від маркетингової стратегії підприємства. Такі
інновації є достатньо правдоподібними, але один з інших трьох параметрів ( можливо умисно,
відповідно до стратегії) не є досить розвинутим у продукту. До таких інновацій можна віднести
преміум, або нішеві продукти;
1

Jobs, S. (2009). Why Apple doesn’t do market research. Bokardo. <http://bokardo.com/archives/steve-jobs-on-whyapple-doesnt-do-market-research/> (2019, червень, 17).
2
Lafley, A. G. (2008). P&G’s Innovation Culture. Strategy+business. <https://www.strategy-business.com/article/
08304?gko=a6111> (2019, червень, 17).
3
Там само.
4
Bourgeat, P. (2015). Concept Testing and the Tale of Two Systems. Ipsos. <www.ipsos.com/innoquest>
(2019, червень, 17).
5
Там само.
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4. Сумнівні – інновації в котрих декілька параметрів не є позитивними, наприклад інновація
може бути унікальна, але насправді не задовольняє потреби споживачів ( є не релевантною) і крім
того, споживачі не впевнені, що ця інновація виконає свої обіцянки ( не є правдоподібною).
Тобто, найкращими з точки зору безпеки є «Сміливі» інновації, так як вони не мають помітних
ризиків. В свою чергу «Сумнівні» інновації можуть чинити найбільш негативний вплив на економічну
безпеку підприємства, через характерний для них високий рівень невизначеності. Тому на етапі
розробки ідеї менеджмент підприємства повинен зрозуміти, чи є позитивними показники інновації та
до якої категорії її можна віднести. Далі, щоб визначити, чи можлива зміна характеру інновації
до більш прийнятної форми, потрібно відстежити характер інновацій: від тестування ідеї
до тестування концепції. Спочатку треба визначили характер інновації на стадії ідеї. Далі – вирішити,
які зміни потрібні для вдалого розвитку інновації та зменшення ризиків, а потім зробити аналіз – чи
змінилися їх характери на етапі концепції. Під ідеєю мається на увазі єдине твердження, яке визначає
інновацію. Наприклад, мийний засіб для посудомийної машини, який одночасно очищує посуд і
посудомийну машину. Концепція є наступним етапом інноваційного процесу. Концепція – це більш
повний опис з елементами маркетингу, такими як брендинг, ціна і причини, щоб повірити. Ідею
розглядається як суть інновації, а концепція, як її перетворення стосовно інтересів підприємства.
Тобто на етапі ідеї використовується тільки три параметри: «правдоподібність», «диференціація», та
«релевантність». На етапі концепції до них ще додається «вартість». Тому треба порівнювати
початкову ідею інноваційного продукту та концепцію, яка була посилена маркетингом.
Прикладом для ілюстрування необхідності виділення характеру інновації та його
підлаштування до стратегічних цілей підприємства було взято мережу ресторанів швидкого
харчування. Їхня бізнес-мета – створення поєднання різних типів продуктів для майбутнього
розвитку. Підприємство мало інноваційні ідеї продукту – сандвічів (різні назви, начинки і способи
приготування). Завдяки кількісному скринінгу було визначено параметри цих інновацій та виділено
33 ідеї, які підприємство хотіло змінити на інновації з високим потенціалом. З цих інновацій було:
«Сміливих» – 2, «Стратегічних» – 15 та «Сумнівних» – 16. У таблиці 1 показано, яка частка кожного
типу інновації складала серед усіх 33 перевірених ідей і як вона змінилася після етапу
концептування (таб. 1).
Таблиця 1
Зміна рівня ризику при зміні типу інновації на стадії концепції
(на прикладі мережі ресторанів швидкого харчування)
Кількість інновацій
На стадії ідеї
Сміливі
Стратегічні
Сумнівні

На стадії
концепції

Перспективні

Сміливі

Стратегічні

Сумнівні

→
→
→

↓1
↓3

≈2
↓3

≈11
↓3

↑3
≈7

2
15
16

→ – перехід інновації зі стадії ідеї у стадію концепції
↓ – зменшення рівня ризику
↑ – збільшення рівня ризику
≈ – відсутність зміни рівня ризику
Джерело: складено автором
Коли тестувалися ідеї було дві «Сміливих» інновації. Ці ідеї були загалом сильними, але
слабкими у правдоподібності. Мета полягала в тому, щоб перетворити їх на «Перспективні», які
добре відповідають параметру «правдоподібності». Але після того, як маркетологи перетворили ці
ідеї в концепції, вони все одно залишилися «Сміливими», тобто вони все ще мали виклик
правдоподібності, тобто рівень ризику пов’язаний з ними не змінився (≈). Це свідчить про те, що
іноді виклики правдоподібності можуть бути вирішені через маркетинг, та іноді споживачам
необхідно використовувати інновації, щоб переконатися, що вони виконують свої дії. У таких
випадках спеціалістам з економічної безпеки потрібно визначати, чи потрібно підприємству йти
по шляху таких інновацій, чи корелюється такий шлях розвитку із поточним станом підприємства
та його положенням на ринку.
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Далі були розглянуті ідеї «Стратегічних» інновацій. Лише 1 ідея з 15 «Стратегічних» ідей
перетворилася на концепцію вищого потенціалу – «Перспективну» і рівень ризику пов’язаний з нею
понизився (↓). Проте 3 інновації понизили свій рівень до «Сумнівних» і відповідно рівень ризиків
зріс (↑). Встановлено, що на етапі концепції можуть проявитися не тільки позитивні риси
інноваційного продукту, а його недоліки, невідповідності стратегії підприємства. Тому завданням
для маркетологів у підвищенні економічної безпеки підприємства є перевірка сприйняття
споживачем не тільки ідеї, а й концепції. Крім того залишилася велика кількість «стратегічних»
інновацій – це дає вибрати ті з них, які найбільше виповідають поточній стратегії. Або навпаки,
відкоригувати існуючу стратегію, що буде відповідати новим напрямкам, які можна побачити, через
концепції, що з’явилися.
Проведене дослідження свідчить, що дев’ять з шістнадцяти «Сумнівних» ідей перетворилися
на потенційно вищі концепції («Перспективні», «Сміливі», «Стратегічні»). На цьому прикладі
показано, як корегування та проробка ідеї може зменшити (↓) кількість ризиків і тим самим
вплинути на економічну безпеку. Крім цього корегування ідеї може не тільки зменшити ризики від
впровадження інновації, а й перетворити слабкі сторони ідеї у її переваги при її просуванні
на ринок (таб. 1).
Отримані результати аналізу свідчать, що підприємство майже не змогло змінити «Сміливі» та
«Стратегічні» ідеї, на які розраховувало, у більш потенційні типи. Але існував певний успіх
у початково непривабливих, «Сумнівних» інновацій, більшість з яких була перетворена на більш
перспективні концепції. Це в котрий раз ілюструє необхідність прорахунку ризиків та загроз, що
пов’язані з інноваціями та їх влив на економічну безпеку підприємства при неправильно обраному
для розвитку інноваційному продукту.
Тому можливо пропонувати на рівні окремих спеціалістів з економічної безпеки підприємств
та маркетологів включати наступні кроки ще до просування інновацій:
1. Орієнтуватися на типи інновацій, що відповідають маркетинговій стратегії підприємства;
2. Профілювати характери інноваційних ідей;
3. Визначати ймовірність зміни ідей у більш вдалі концепції.
Висновки. У статті були визначені сфери впливу на економічну безпеку інноваційного
підприємства. Базуючись на цих напрямках була виявлена необхідність впровадження стратегічного
підходу для розвитку та просування інновацій. Було показано види інновацій та ризики пов’язані
з ними, проаналізована необхідність підбору певного співвідношення різних видів інновацій,
залежно від поточних позицій підприємства на ринку. Крім цього були виділені параметри, що
формують характер самої інновації, виділені характери інновацій і надані рекомендації, щодо
маркетингової стратегії підприємства з впровадження інновацій.
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CLASSIFICATION OF VALUES
IN THE CONTEXT OF DETERMINANTS
OF ECONOMIC ACTIVITY
The work studied in detail the question of values in economics. The modern publications
of economic researchers, in which values were analyzed. Separate definition of "value" and
"value orientation" were given. The article attempts in understanding the values and
orientations, justify their classification according to a behavioral economic approach. It is
concluded that values are the driving force of not an only economic activity, but also the
behavior of people in general. It is important for this study that studying the factors of human
behavior, all behavioral manifestations are examined in the economic sphere and directly as an
economic behavior, economic activity, and so on. An attempt is made to classify the values that
should correlate with economic activity by directions.
Keywords: economics, economic activity, economic behavior, behavioral economics, value
orientations, values.
Постановка проблеми. В сучасній економічній науці ціннісний фактор стає важливим
елементом новітніх теорій. Все більше вчених-економістів звертається до дослідження та
використання у своїх роботах поняття «цінності». Це обумовлено тим, що осмислення розуміння
сутності цінностей дозволяє обґрунтувати та пояснити зміни в економічних процесах України та
держав сучасності в цілому. Низка економічних невдач, що супроводжує, процес впровадження,
здавалося б, прогресивних економічних реформ, спонукає науковців та практиків з різних галузей
соціальних і поведінкових наук відшукувати нові механізми регулювання економіки. Сучасні
тенденції осмислення суспільно-політичних та соціально-економічних процесів вказують на те, що
науковці все більше звертаються до використання поняття «цінності» та з використанням, так
званого ціннісного підходу, намагаються пояснити – чому все саме так, а не інакше.
Вищевикладеним обумовлена актуальність тематики даного дослідження.
В останні роки провідні економісти зі всього світу досліджують проблематику людських
цінностей та їх впливу на різні сфери життя суспільства, у тому числі – економічну поведінку
окремих індивідів та суб’єктів економіки. У наукових працях, ціннісний підхід ще не є повністю
викладеним, але багато сучасних економістів використовують його елементи. Одні дослідники
звертаються до культурних цінностей, інші – до релігійних, дехто – до побутових й поведінкових,
але існує ще багато різних ціннісних сфер людського життя, у кожної з яких можна виокремити ті
чи інші різновиди цінностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних економістів, які враховували
ціннісний фактор економічної поведінки людини слід виокремити таких: Д. Аджемоґлу,
Ш. Бегельсдайк, Г. Беккер, М. Вебер, Д. Канеман, Р. Маселанд, Д. Робінсон, В. Сміт, Р. Тейлер,
К. Фішер. Серед вітчизняних – Б. Данилишин, О. Пасхавер, Р. Шеремета, П. Шеремета та інші.
Мета статті. Мета статті полягає в поглибленні розуміння цінностей та ціннісних орієнтацій,
обґрунтуванні їх класифікації відповідно до поведінково-економічного підходу.
Виклад основного матеріалу. Україна належить до східноєвропейських країн, де
капіталістичні принципи розвитку економіки не є такими потужними та розвиненими як у країнах
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західної частини Європи. Процеси становлення принципів ринкової економіки в країнах Західної
Європи впродовж історичного шляху розвинулись не одразу, шлях їх укорінення був досить
поступовим. Зазвичай зміни завжди відбуваються поступово, якщо не враховувати такі події як
Реформація в західно-європейських країнах у ХVI ст. та Велика французька революція в кінці
XVIII ст. – під час яких дуже швидко змінювались правила та цінності соціально-політичного життя
тодішнього суспільства. Але на сході Європи процеси утворення ринкових правил суспільного
буття були не такими швидкими як у західній частині. Економіст Б. Данилишин у своїх публікаціях
зазначав, що населення та еліти східної Європи демонстрували тільки прагнення до зовнішнього
блиску західної буржуазної цивілізації, але ніяк не прагнення до її фундаментальних цінностей, а
саме цінностей у напруженій праці й технологічних інноваціях. Він наголошував, що в Європі перед
тим, як почався процес класичного капіталістичного розширеного відтворення, спочатку відбулася
моральна революція і аж ніяк не навпаки. Ці процеси деякий час йшли одночасно, що є природньо1.
Тобто, спочатку Ф. Аквінський, потім М. Лютер і Ж. Кальвін створили нову трудову етику, яка була
сприйнята населенням Європи, а вже тільки потім були створені й капіталістичні підприємства.
З таких суджень та історичних фактів можна зробити висновок, що цінності – є обов’язковою
умовою для формування того чи іншого соціально-економічного устрою, який в свою чергу повинен
базуватися саме на цінностях суспільства. Якщо в суспільстві панують цінності ринкових відносин,
то на базі таких цінностей побудується ринкова економічна модель, а інша форма устрою в таких
умовах не буде успішною у своєму розвитку.
Б. Данилишин наголошував, що коли теоретично дієві реформи впроваджуються напоказ, для
зовнішнього блиску, такий підхід не дає результатів, тому що для цього немає внутрішньої
готовності, щоб сприймати нові правила та нові цінності. «Наприклад, економіка багатьох країн
світу, де реформи здійснювались напоказ – і це найбільш помітно в Латинській Америці, –
перебувала в стагнації протягом 1980 – 1990-х рр. У реальності такі реформи нав’язувалися цим
країнам у контексті старих способів політичної взаємодії. Тому навіть попри формальне
впровадження реформ їх призначення перекручувалося або політики вдавалися до певних заходів
для обмеження їх впливу. Це все можна проілюструвати «впровадженням» однієї з головних
рекомендацій міжнародних інститутів щодо досягнення макроекономічної стабільності –
забезпечення незалежності центрального банку. Ця рекомендація впроваджувалася або в теорії, а
не на практиці, або підривалася іншими інструментами політики»2. Наведемо ще один приклад з цієї
роботи, в якому автори аналізують мікрорівень економічних та політичних процесів, знаходячи там
причини економічного занепаду: «Малі ринкові невдачі є в усіх бідних країнах, стверджує цей
підхід, наприклад, у системі освіти, охороні здоров’я й способі організації їхніх ринків. Це, без
сумніву, правда. Однак проблема полягає в тому, що ці малі ринкові невдачі можуть бути лише
верхівкою айсберга, симптомом проблем із глибшим корінням у суспільстві, що функціонує під
екстрактивними інститутами. Саме тому не випадково бідні країни мають погані макроекономічні
політики, не випадково їхні системи освіти не діють належним чином. Ці невдачі ринку не можуть
бути зумовлені лише невіглаством. Виробники політики й чиновники, що мають діяти на основі
згаданих гарних порад, можуть бути так само частиною цих проблем. Численні спроби виправити ці
неефективні дії можуть отримати у відповідь опір, тому що ті, хто при владі, не боротимуться
в перших рядах з інституційними причинами бідності»3. Вважаємо, що причиною спротиву
суспільства на усіх рівнях реформам, які запроваджуються, можуть бути саме розбіжності між
одними цінностями, що пропонуються цими реформами та іншими цінностями, що сповідуються
в даному соціумі. Американські економісти Д. Аджемоґлу і Д. Робінсон в роботі «Чому нації
занепадають» роблять ґрунтовне дослідження, де аналізують різні причини економічного занепаду
багатьох держав по всьому світу. Автори наголошують саме на важливості ціннісного фактору.
Описані цінності в роботі «Чому нації занепадають» носять загальний характер, без уточнюючих
характеристик, як наприклад, цінності свободи, ринкові цінності. Частіше всього цінності
розглядаються як складові культури в її широкому розумінні. Це спонукає для подальшого більш
ґрунтовного дослідження питання цінностей в економічних процесах.
1

Данилишин, Б. О. (2017). О гибкости в экономической политике. LB.UA.
<https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/362992_gibkosti_ekonomicheskoy_politike.html> (2019, липень, 22).
2
Аджемоґлу, Д., Робінсон, Д. (2016). Чому нації занепадають. Київ: Наш Формат, 431.
3
Там само.
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Слід зазначити, що спершу поняття «цінності» широко було досліджено в соціальнопсихологічних науках. Для більш повного уявлення цього феномену ми повинні надати основні
теоретичні узагальнення з точки зору соціальних та поведінкових наук стосовно понять «цінності»,
«ціннісні орієнтації». В соціальних та психологічних науках проблемами цінностей в різні часи
займалися А. Адлер, Б. Ананьєв, М. Вебер, Е. Дюркгейм, Ф. Клакхон, А. Леонтьєв, А. Маслоу,
Ф. Ніцше, Т. Парсонс, Г. Риккерт, М. Рокич, Ф. Стротбек, Ш. Шварц та ін.
Щоб розділити значення понять «цінності» та «ціннісні орієнтації» за змістом наведемо їх
визначення у формулюваннях. «Ціннісні орієнтації (англ. Value orientations) – важливий компонент
світогляду особистості або групової ідеології, що виражає переваги і прагнення особистості або
групи щодо тих чи інших узагальнених людських цінностей (добробут, здоров’я, комфорт, пізнання,
громадянські свободи, творчість, працю і т.і.)»1.
Такі визначення цінностей дають словники психологічних термінів. З цих визначень ми
констатуємо, що цінності – це ті або інші елементи духовної чи матеріальної сфери життєдіяльності
людини, які є для неї цінними (або мають ціну).
Психолог Ж.В. Горькая пише про цінності наступне: «Як регулятори соціальних відносин,
цінності задають критерії належного, бажаного для різних сфер соціальної активності через
громадські чи групові установки і оцінки, імперативи і заборони, виражені в формі нормативних
уявлень про добро і зло, справедливість, красу, чесність і так далі. На рівні індивідуальної
свідомості, цінності є основою організації і управління життям та діяльністю людини, вони лежать
в основі будь-яких оцінок і впливають на будь-які рішення людини»2.
Такі визначення цінностей дають словники психологічних термінів. З цих визначень ми
констатуємо, що цінності – це ті або інші елементи духовної чи матеріальної сфери життєдіяльності
людини, які є для неї цінними (або мають ціну).
Психолог Ж.В. Горькая пише про цінності наступне: «Як регулятори соціальних відносин,
цінності задають критерії належного, бажаного для різних сфер соціальної активності через
громадські чи групові установки і оцінки, імперативи і заборони, виражені в формі нормативних
уявлень про добро і зло, справедливість, красу, чесність і так далі. На рівні індивідуальної
свідомості, цінності є основою організації і управління життям та діяльністю людини, вони лежать
в основі будь-яких оцінок і впливають на будь-які рішення людини»3.
Узагальнюючи, можемо зробити висновок, що цінності – є рушійною силою поведінки людей
в цілому. Саме для даного дослідження важливо, що вивчаючи чинники людської поведінки, всі
поведінкові прояви розглядаються в економічній площині та безпосередньо як економічна
поведінка, економічна активність, тощо.
Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на термінологічних принципах визначень ціннісної
сфери людської економічної поведінки (активності). Оперуючи поняттями «цінності» та «ціннісні»
орієнтації маємо необхідність чітко визначити та відокремити ці терміни. Наведемо думку щодо цього
питання Ш. Шварца: «В соціальних, психологічних і педагогічних дослідженнях використовуються як
поняття цінності, так і поняття ціннісних орієнтацій. Однозначного розрізнення цих понять
в літературі не простежується. Часто вони вживаються як рівнозначні. При вивченні характеристик
суспільства, культури і окремих соціальних груп використовується термін «цінність». При вивченні
окремих індивідів вживаються як поняття ціннісна орієнтація, так і поняття цінність. Під ціннісними
орієнтаціями розуміється свій відбиток у свідомості людини цінностей, визнаних як стратегічні
життєві цілі і загальні світоглядні орієнтири. Ціннісні орієнтації – це інтеріоризовані особистістю
цінності соціальних груп»4. На основі узагальнення розглянутого еволюційного шляху розвитку
поняття цінностей сформулюємо авторське бачення сутності поняття «цінності» (в економічній
парадигмі). Цінності – це елементи духовної та (або) матеріальної сфер життєдіяльності, яким
надається першочергове значення та які вважаються людиною вкрай необхідними для задоволення
духовних або матеріальних потреб. Під цінностями мається на увазі весь спектр ресурсів, що можуть
вважатися цінними та необхідним. Що ж стосується ціннісних орієнтацій, то цей термін
1

Мещерякова, Б. Г., Зинченко, В. П. (2002). Большой психологический словарь. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 540.
Немов, Р. С. (2007). Психологический словарь. Москва: ВЛАДОС, 472.
3
Горькая, Ж. В. (2014). Психология ценностей: учебное пособие. Самара: Самарский университет, 6.
4
Карандашев, В. Н. (2004). Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое
руководство. Санкт-Петербург: Речь, 5.
2
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використовується для визначення вектору та його складових працюючого механізму людської
активності. Ціннісні орієнтації – елемент світогляду особистості або групи людей, що визначає ті або
інші переваги, необхідність та прагнення щодо виокремлених людських цінностей.
З метою використання поняття «цінності» у економічних дослідженнях та вивчення їх впливу
на економічну поведінку вважаємо за доцільне систематизувати численну низку цінностей у певні
групи та розробити відповідну класифікацію.
Перед тим як перейти до класифікації цінностей потрібно зауважити, що коли цінності
впливають на економічну поведінку людини, то результати цієї поведінки не завжди будуть
корисними з економічної точки зору, тобто очікувана раціональна поведінка з однаковою
вірогідністю буде нераціональною – не принесе ніякої економічної користі. Соціоекономісти та
інституційні економісти стверджували, що поведінкові та економічні закономірності, які економічна
наука намагається відкрити, виростають з інших джерел, ніж поведінка, мотивована граничною
корисністю1. У нашому дослідженні окреслимо гіпотезу, відповідно якої повинні існувати
кореляційні зв’язки між окремими цінностями (їх групами) та рівнем економічної активності, і якщо
вона підтвердиться, в подальшому стане можливим прогнозування економічної успішності в різних
соціо-економічних умовах (за умови домінування тих чи інших груп цінностей).
Вважається, що доцільно розрізняти цінності двох типів:
1) цінності суспільства і соціальних груп (соціальні цінності);
2) цінності особистості (індивідуальні цінності).
В методиці дослідження цінностей Шварца використана модель узагальнення людських
цінностей та розподіл їх на десять основних ціннісних напрямків, які в сукупності повністю
характеризують всі сфери особистості2:
– влада (соціальний статус, домінування над людьми і ресурсами);
– досягнення (особистий успіх в відповідно до соціальних стандартів);
– гедонізм (насолода або чуттєве задоволення);
– стимуляція (хвилювання і новизна);
– ¬самостійність (самостійність думки і дії);
– універсалізм (розуміння, терпимість і захист благополуччя всіх людей і природи);
– доброта (збереження і підвищення благополуччя близьких людей);
– традиція (повага і відповідальність за культурні та релігійні звичаї та ідеї);
– конформність (стримування дій і мотивів, які можуть зашкодити іншим і не відповідають
соціальним очікуванням);
– безпека (безпека і стабільність суспільства, відносин і самого себе).
Керуючись економічною спрямованістю нашого дослідження, безпосередньо пов’язаного
з економічною активністю виділимо специфічні цінності, які на нашу думку пов’язані
з економічною активністю (рис.1). При цьому зазначимо, представлені цінності з певним рівнем
умовності можна розподілити на такі, що мають економічній характер, соціальний характер та
особистістно-поведінковий. Отже, окремі з представлених цінностей можна віднести як до однієї,
так й до іншої групи.
Зробимо спробу класифікувати цінності, які повинні корелювати із економічною активністю,
за напрямами (рис. 2). Виділимо три групи.
1. Цінності соціально-економічної напрямку (відчуття свободи у виборі місця роботи;
кваліфіковане та якісне виконання своєї роботи; стабільний дохід; дружні стосунки в робочому
колективі; престижність місця роботи та посади).
2. Цінності життєво-побутового напрямку (любов та сімейне щастя, спілкування з друзями,
мати вільний час для свого хобі, читання книг та відвідування культурних заходів).
3. Цінності предметно-матеріального напрямку (добробут близьких, матеріальна
забезпеченість, власний автомобіль та житло, жити краще ніж інші, отримання соціальних грошових
допомог).
1

Бёгельсдейк, Ш., Масселанд, Р. (2016). Культура в экономической науке: история, методологические
рассуждения и области практического применения в современности. Москва, Санкт-Петербург: Издательство
Института Гайдара, 58.
2
Карандашев, В. Н. (2004). Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое
руководство. Санкт-Петербург: Речь, 26.
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Цінності економічного характеру

Цінності соціального характеру

 Господарча ініціатива

 Читання книг, відвідування кіно, театрів

 Бажання жити краще інших

 Заняття спортом

 Підприємництво

 Спілкування з друзями

 Матеріальна забезпеченість

 Сімейне щастя, любов, діти

 Добробут близьких

 Пріоритет інтересів окремої людини

 Зменшення вільного часу

 Безпека та захист з боку держави

 Життєзабезпечення

 Прагнення до свободи

 Накопичення інтелектуального капіталу

 Патріотичність

 Здатність йти на ризик

 Рівень довіри

Цінності особистісно-поведінкового характеру


Самостійність



Жага до влади



Особистісна відповідальність



Незалежність



Самодисципліна



Самооцінка



Гнучкість



Самоконтроль



Відповідальність

Рис. 1. Структура цінностей, що визначають економічну
активність людини
Отже, зробимо висновок, що з усього переліку цінностей можна виділити економічні цінності,
які мають вплив на економічну активність (рис.2) та умовно поділити їх на три підгрупи: соціальноекономічні, життєво-побутові, предметно-матеріальні.

ЦІННОСТІ

соціальні цінності

інші

індивідуальні цінності

ЕКОНОМІЧНІ ЦІННОСТІ

інші

СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНІ

ЕКОНОМІЧНА
АКТИВНІСТЬ

ЖИТТЄВО‐ПОБУТОВІ

ПРЕДМЕТНО‐МАТЕРІАЛЬНІ

Рис. 2. Класифікація цінностей, що визначають економічну активність людини
в умовах поведінкової парадигми суспільного розвитку
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Розподіл на підгрупи в подальшому дасть змогу більш точно окреслити коло вагомих
цінностей, які найсильніше впливають на економічну поведінку людини. Перспективи подальших
досліджень порушеної проблематики пов’язані з прагненням експериментально довести або
спростувати гіпотезу про кореляційний зв’язок впливу окремих цінностей людини на рівень її
економічної активності в умовах поведінкової парадигми суспільного розвитку.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ
АУТСОРСИНГОВОЇ ТА АУТСТАФФІНГОВОЇ
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INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF REGULATION
OF OUTSOURCING AND OUTSTAFFING ACTIVITIES
AT THE ENTERPRISES IN UKRAINE
There are only 143 outsourcing companies in Ukraine who declared their outsourcing activity
and 5 outstaffing companies. The article consists of an analysis of the institutional bases of
outsourcing and outstaffing activity regulation at the legislative level. The author analysed
regulatory acts that regulate the relationship between the customer and the outsourcer, as well
as outsourcing and outstaffing activities. The author investigated three steps of using outstaffing
in Ukraine, considering certain limitations provided for by law. The negative component of using
of outstaffing are identified in Ukraine. The article presents the following types of outsourcing:
partial and complete process of production of forestry, fish farming, energy products, including
in general terms. Also, the author researched the provision of outsourcing services, including the
recruitment (hiring) of staff.
Keywords: outsourcing, outstaffing, enterprise, law, secondary legislation.
Постановка проблеми. В Україні підприємства здійснюють широкий спектр видів
економічної діяльності. На теперішній час Державна служба статистики України не веде
статистичний облік аутсорсингової та аутстаффінгової діяльності, так як КВЕД-2010 не містить
таких видів економічної діяльності. Таким чином офіційної статистичної інформації в межах
України важко знайти.
Однак, на практиці підприємства приватного сектору економіки здійснюють аутсорсингову та
аутстаффінгову діяльність, а від так починають з’являтися методичні рекомендації та вказівки щодо
застосування аутсорсингу на підприємстві, нормативно-правові акти, які регулюють аутстаффінгову
діяльність. В деяких підзаконних актах існують суперечки, а від так виникають потреби змін та
уточнень, і як наслідок, актуальність проведення аналізу інституціональних засад регулювання
аутсорсингової та аутстаффінгової діяльності, – не викликають сумнівів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Андрєєва Ю.М. досліджувала визначення
«аутсорсингу в сфері інформаційних комп’ютерних технологій», види аутсорсингу, процедуру і
особливості правового регулювання. В її роботі надана коротка характеристика господарського
договору ІТ аутсорсингу як регулятора відносин, пов’язаних з процедурою ІТ – аутсорсингу1.
Компанія «Accace Ukraine»2 досліджувала законодавче регулювання аутсорсингу та
аутстаффінгу персоналу в Україні, але більшу увагу приділили саме аутстаффінгу, у зв’язку з тим,
що Законом України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (далі – Закон
1

Андрєєва, Ю.М. (2019). Правове регулювання аутсорсингу у сфері інформаційних комп’ютерних технологій
Полтавська державна аграрна академія <http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/75.pdf>. (2019, червень, 15).
2
Тадеєва, Н. (2016). Законодавче регулювання аутсорсингу та аутстафінгу персоналу в Україні: Компанія
«Accace Ukraine». Accace Україна <https://ua.accace.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/UA_2016-09-01NEWS_FLASH_AUTSORSING.pdf>. (2019, червень, 15).
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№ 5067-VI) регламентована діяльність суб’єктів господарювання, які наймають працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого працедавця1.
Стасюк С. провів аналіз аутстаффінгу в Україні, надав визначення «аутстаффінгового
договору». Автор визначив чітко, що «аутстаффінг» близький за назвою, але не синонімічний
за юридичною наповненістю з визначенням «аутсорсинг»2. Лозовицький А. дослідив аутсорсинг
в банківській сфері. Автор представляє аутсорсинговий договір як договір надання послуг (ст. 837
ЦК України) або договір підряду (ст. 901 ЦК України)3. Однак, науковці детально, так і
не розглянули чітку різницю між аутсорсингом та аутстаффінгом та не провели глибинний аналіз
інституціональних засад регулювання аутсорсингової та аутстаффінгової діяльності.
В усьому світі необхідно здійснювати аутсорсингову діяльність – це повсякденне явище.
В Україні існує лише 143 аутсорсингові підприємства, які заяви, що здійснюють аутсорсингову
діяльність, 5 аутстаффінгових підприємств. Насправді їх набагато більше, але ідентифікувати їх
достатньо складно, у зв’язку з тим, що аутсорсингова та аутстаффінгова діяльність майже
не врегульована на законодавчому рівні, а Державна служба статистики України взагалі
не проводить відповідної статистики.
Тенденції регулювання аутсорсингу в банківській діяльності безпосередньо пов’язані
із розвитком ІТ-технологій, істотною витратною частиною фонду оплати праці ІТ – фахівців,
левовою частиною єдиного соціального внеску, який нараховується на фонд оплати праці (22 %), а
також необхідністю постійно виконувати ліцензійні вимоги, особливо, це стосується безпеки
в банківській системі, оперативності та швидкості банківських переказів, жорсткої конкуренції
на ринку. Як наслідок, аутсорсингова діяльність в банківській діяльності найбільш врегульована
в порівнянні з іншими сферами господарської діяльності в Україні, що просліджується прийняттям
певних постанов Національним Банком України, які регулюють подібні правовідносини.
Відповідно виникає необхідність щодо проведення аналізу інституціональних засад
регулювання певного сегменту ринку в Україні.
Метою статті є проведення аналізу інституціональних засад регулювання аутсорсингової та
аутстаффінгової діяльності, проведення порівняльного аналізу визначень аутсорсингу та
аутстаффінгу з метою удосконалення понятійного апарату та знаходження суперечності між
позиціями науковців та можливість застосування до подібних відносин аналогію права або закону.
Виклад основного матеріалу. Положення Цивільного кодексу України застосування
до врегулювання відносин, які виникають у сферах господарювання, використання природних
ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин4.
Визначення «аутсттаффінгу» в діючому в Україні законодавстві не існує. Однак тотожним є
діяльність суб’єктів господарювання в розумінні статті 39 Закону № 5067-VI.
Згідно ст. 39 Закону № 5067-VI визначено, що діяльність суб’єктів господарювання –
роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції.
Суб’єкти господарювання – роботодавці, які наймають працівників для подальшого
виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, направляють працівників за умови, якщо це
передбачено колективним договором такого роботодавця, та за наявності згоди первинної
профспілкової організації і зобов’язані:
1) укласти договір з роботодавцем про застосування праці працівника;
2) виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі, не нижчому, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує працівник у роботодавця
за виконання такої ж роботи;
1

Закон про зайнятість населення, 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17>. (2019, червень, 15).
2
Стасюк, С. (2017). Правове регулювання аутстаффінгу в Україні. Сообщество кадровиков и специалистов
по управлению персоналом <https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=16330>. (2019, червень, 15).
3
Лозовицький, А. (2011). Правове регулювання аутсорсингу в банківській сфері. Science-community.org
network <https://www.science-community.org/ru/node/5283>. (2019, червень, 15).
4
Цивільний Кодекс України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n56>. (2019, червень, 15).
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3) забезпечувати працівнику час роботи та відпочинку на умовах, визначених для працівників
роботодавця, що передбачено умовами колективного договору та правилами внутрішнього
трудового розпорядку;
4) нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на користь працівника;
5) не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та роботодавцем,
у якого виконувалися ним роботи.
Забороняється діяльність суб’єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників
для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу.
Суб’єкт господарювання може здійснювати наймання працівників для подальшого виконання
ними роботи в Україні у фізичних осіб на підставі укладеного договору між суб’єктом
господарювання та фізичною особою про надання послуг. Схематично використання аутстсаффінгу
на підприємстві в Україні покроково зображено на рис. 1.
Крок 1
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Крок 3
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Рис. 1. Покрокове використання аутстаффінгу в Україні в межах певних обмежень,
які передбачені законодавством
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Суб’єкту господарювання заборонено направляти працівників на робочі місця до роботодавця,
в якого:
1) протягом року скорочено чисельність (штат) працівників;
2) не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних
у технологічних процесах основного виробництва;
3) залучаються працівники для виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких
умовах праці, а також робіт за основними професіями технологічного процесу основного
виробництва.
Існування законодавчих обмежень при використанні аутстаффінгу, як інноваційного
інструменту у господарській діяльності може супроводжуватися настанням наступних ризиків:
застосування штрафних санкцій, збільшенням перевірок контролюючих органів, збільшенням
операційних витрат. В деяких випадках аутстаффінг взагалі не можливо використовувати
в господарській діяльності. Крім того, для здійснення аутстаффінгової діяльності необхідний
відповідний дозвіл.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок видачі дозволу1, який станом на 2019 рік
не набрав чинності.
Постанова КМУ № 359 не набрала чинності, але має ряд вимог до аутстафферу. Самим
не вигідним при використанні аутстаффінгу є необхідність оплачувати заробітну плату, як
замовнику, так і аутстафферу (суб’єкту господарювання 1) одному й тому ж співробітнику
одночасно (рис. 2).
Інший
роботодавець

Роботодавець

Оплата праці
не менше ніж мінімальна
заробітна плата
Суб'єкт
господарювання 1

Оплата праці
не менше ніж мінімальна
заробітна плата

Найманий працівник

Суб'єкт
господарювання 2

Специфічна фінансова складова
використання аутстаффінгу на
підприємствах

Рис. 2. Негативна складова використання аутстаффінгу в Україні
За наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф (фінансові санкції)
у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення
порушення.
Мінімальна заробітна плата з 01 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 року становитиме
4173,00 грн. Таким чином, розмір штрафу до кінця 2019 року становитиме 83 460,00 грн2.
Хочемо звернути увагу, що при використанні аутсорсингу в Україні не передбачений штраф
на законодавчому рівні, на відміну від аутстаффінгу.
Також виникають додаткові ризики при використовуванні аутстаффінгу: накладання штрафу
компетентним органом; збільшення вірогідності проведення додаткових перевірок як у замовника,
1

Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця, 2013 (Постанова Кабінету Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/359-2013-%D0%BF>. (2019, червень, 15).
2
Закон про Державний бюджет України на 2019 рік, 2018 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19>. (2019, червень, 15).
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так у аутстаффера; збільшення витрат на фонд оплати труда, в тому числі нарахування на нього;
анулювання дозволу на заняття аутстаффінговою діяльністю.
Згідно ДК:009:2010 визначено, що аутсорсинг – угода, згідно з якою замовник доручає
підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний
виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу допоміжні функції.
Термін "аутсорсинг" також використовують, якщо підрядник здійснює допоміжну діяльність, і
не залежить від того, чи виконують такі завдання на ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть
бути розташовані в межах однієї економічної території чи в різних економічних територіях.
Фактичне місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб’єктів1.
Однак, аутсорсинг – це не угода, а лише інноваційний інструмент за допомогою якого
замовник може досягти певних переваг. Аутсорсинг може використовуватися в сферах: надання
послуг, виконання робіт, виробництва товарів. Одже, аутсорсингових договір відрізняється від
договору підряду, договору надання послуг, а від так, застосовуються інші нормативно-правові акти
в процесі укладання останніх договорів. Сторони за аутсорсингових договором зазначають у КВЕД2010 та в його методиці – підрядник та замовник, що цілком не вірно. В міжнародній практиці
сторони називаю – провайдер та замовник, що теж не коректно. Необхідно внести відповідні зміни
в КВЕД-2010 та методологію, та зазначити сторони за аутсорсингових договором безпосередньо
аутсорсер та замовник. Також Держспоживстандарт України у визначені «аутсорсинг» зазначає
«доручає виконання певних завдань», тобто в основу покладає інститут представництва в розумінні
глави 17 Цивільного Кодексу України. Це суперечить основному змісту інституту представництва.
Передача завдання передбачає ауттаскінг, а ні аутсорсинг.На справді предметом аутсорсингового
договору є безпосередньо передача видів економічної діяльності (другорядних та допоміжних
в розумінні КВЕД-2010), бізнес-процесів, функцій, таким чином, необхідно внести відповідні зміни
до КВЕД-2010 та методологію.
Аутсорсинг – виконання певних функцій і робіт, які традиційно вважаються «внутрішніми» і
виконуються штатними працівниками, шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін
на договірній основі2. Так НБУ чітко визначив, що перевірка кредитної діяльності банку може
здійснюватися на основі послуги аутсорсингу та основною ідеєю якої є забезпечення незалежної
оцінки якості та надійності процесу кредитного адміністрування банку3.
На практиці, банки часто передають послуги щодо примусового виконання рішення суду
приватним виконавцем, якщо грошові зобов’язання не досягають п’яти тисяч гривень, як правило
передають персональні данні по клієнтам колекторським компаніям, які потім примушують
сплатити борги клієнтам, інколи банки передають право вимоги іншим фінансовим установам.
Особливо це актуально в період антикризового управління.
Однак методичні рекомендації та вказівки не є нормативно-правовим актом, у зв’язку з тим,
що не зареєстрований в Міністерстві юстиції України, а носить для банків лише рекомендаційний
характер.
Згідно методики до КВЕД 2010 виділені наступні види аутсорсингу: аутсорсинг в сфері
будівництва, аутсорсингу процесу виробництва, аутсорсинг надання послуг.
Групи експертів з міжнародних економічних і соціальних класифікацій на нараді, яка
відбулась 16 – 20 квітня 2007 р. в Нью-Йорку, у відношенні ISIC (rev. 4) дійшли висновку, що
підприємства, що повністю передають процес перероблення товарів іншим виконавцям, слід
класифікувати у сфері переробної промисловості лише у разі, коли останні є власниками сировини,
яку використовують у якості вхідного матеріалу під час виробничого процесу.
Євростат сформував спеціалізовану комісію з експертів Німеччини, Франції, Литви,
Нідерландів, Австрії, Польщі, Португалії та Об’єднаного Королівства, яка задля вирішення цих
проблем вперше зустрілася 27 і 28 вересня 2007 р.
1

Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності: ДК 009:2010, 2010
(Наказ Держспоживстандарту України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/
rada/show/vb457609-10>. (2019, червень, 15).
2
Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», 2004 (Постанова Правління
Національного банку України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v0104500-04>. (2019, червень, 15).
3
Методичні рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України,
2004 (Правління Національного банку України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04>.(2019, червень, 15).
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Аутсорсинг – це угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання,
такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес, надання послуг
з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.
Поняття "аутсорсинг" також застосовується, якщо підрядник є дочірньою компанією
(підприємством у складі групи) та незалежно від того, чи виконуються такі завдання на ринкових
умовах чи ні.
Хотілось би звернути увагу, що КВЕД-2010 та методологія містить два визначення, які
за своєю суттю різні, а від так необхідно їх уніфікувати.
В Україні не існує закону, який би регулював аутсорсингову діяльність – рекомендуємо
Верховній Раді України прийняти відповідний закон, який би в подальшому зміг врегулювати
подібні правовідносини та підняти рівень нормативно-правових актів на більш високий та вагомий
рівень в Україні, і як наслідок, покращити інвестиційний клімат в країні, відкриється можливість
замовникам залучати для виконання видів економічної діяльності іноземних та вітчизняних
аутсорсерів в інших державах та залучення прямих інвестицій в господарській діяльності.
На рис. 3 відображений аутсорсинг повного або часткового процесу виробництва
з відповідними правилами класифікації згідно існуючою методикою та КВЕД-2010. Базовою
різницею при формуванні правил класифікації – знаходження сировини у замовника на праві
приватної власності.
Аутсорсинг повного процесу виробництва продукції

- замовник, який є власником основних
вхідних матеріалів (сировини), тобто несе
основні
матеріальні
витрати,
доручає
виконання повного процесу виробництва
продукції іншій одиниці.
Аутсорсинговий

Правила класифікації

договір

- замовник, який не є власником вхідних
матеріалів (сировини), на умовах підряду
доручає
виконання
повного
процесу
виробництва продукції іншій одиниці.

Правила класифікації

замовник
Замовник, який доручає виконання
повного процесу виробництва продукції
іншим і який не є власником вхідних
матеріалів (сировини), класифікується у
секції G "Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів" (залежно від виду діяльності
та виду товару, що підлягатиме продажу),
якщо він здійснює лише цей вид
діяльності.
Якщо замовник також здійснює інші
види діяльності, він класифікується за
принципом доданої вартості у секції G або
в інших секціях.

Замовник, який є власником основних
вхідних матеріалів (наприклад, тканини та
ґудзиків для виготовлення одягу, деревини
та металевої фурнітури для виробництва
меблів) і таким чином є власником кінцевої
продукції, але доручає виконання повного
процесу
виробництва
продукції
підрядникам, класифікується у секції C
"Переробна промисловість" саме у тому
класі,
що
включає
весь
процес
виробництва.
Підрядник класифікується разом з
одиницями, які виробляють ті самі товари
за власний рахунок.

Підрядник класифікується разом з
одиницями, які виробляють ті самі товари
за власний рахунок.

аутсорсер
Аутсорсинг частини процесу виробництва
продукції - замовник доручає виконання частини
процесу виробництва продукції підряднику

Замовник має класифікуватися так, начебто
сам виконує повний процес виробництва.
Підрядник
класифікується
разом
з
одиницями, які виробляють ті самі товари чи
послуги за власний рахунок.

Аутсорсинг допоміжних функцій - замовник здійснює
частину або повний процес виробництва товарів чи послуг,
але доручає виконання певних допоміжних функцій, таких
як бухгалтерські або комп'ютерні послуги, підрядникові.
Ці допоміжні функції не є етапами основного процесу
виробництва, вони не призводять безпосередньо до
отримання кінцевого продукту, але підтримують загальне
функціонування замовника як виробничої одиниці.

Замовник класифікується у класі, що представляє
основний процес виробництва.
Підрядник класифікується залежно від виду
діяльності, що ним здійснюється, у класах 69.20
"Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування", 62.02
"Консультації з питань інформатизації" тощо.

Рис. 3. Аутсорсинг часткового та повного процесу виробництва (в загальному вигляді),
аутсорсинг допоміжних функцій продукції згідно ДК 009:2010
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В Україні питому вагу використання аутсорсингу здійснюють саме в сфері надання послуг
(юридичні, бухгалтерські, адвокатські, управління персоналом, управління компанією, підбор
персоналу, працевлаштування співробітників в іноземних компаніях та ін.). З кожним роком
використання аутсорсингу в сфері надання послуг збільшується, це очевидно одного штатного
співробітника в компанії, який не змінний та який фізично не може виконати увесь об’єм завдань, як
наслідок не вигідно їх тримати на підприємстві. Крім того, якість надання послуг таких фахівців
прямує до нуля, що обумовлено відсутністю постійної конкуренції на ринку серед найманих
працівників. На рис. 4 зображений аутсорсинг надання послуг з урахуванням правил класифікації
заодно КВЕД-2010.
Відповідно до ДК 009:2010 також виділений аутсорсинг у сфері будівництва – замовник
на основі підряду доручає виконання будівельних робіт іншим одиницям, але залишається
відповідальним за увесь процес будівництва.
Обидві сторони – замовник та підрядник – класифікуються у відповідному класі секції F
"Будівництво" за видом будівельних робіт, що виконуються.
Аутсорсинг діяльності з надання послуг
підбору (найму) персоналу

Аутсорсинг надання послуг

у цьому випадку розрізняють тимчасове,
довгострокове працевлаштування та
працевлаштування на постійній основі

замовник на основі підряду передає частину
або повний процес надання послуг (за
виключенням допоміжних функцій,
наведених вище) іншій одиниці.

Правила класифікації

Аутсорсинговий
договір

Правила класифікації

замовник
При
аутсорсингу
діяльності
з
тимчасового працевлаштування замовник
класифікується за діяльністю, яку фактично
здійснює
(наприклад,
виробництво).
Підрядник класифікується у класі 78.20
"Діяльність
агентств
тимчасового
працевлаштування".
При
аутсорсингу
діяльності
з
довгострокового працевлаштування або
працевлаштування на постійній основі
замовник класифікується за діяльністю, яку
фактично
здійснює
(наприклад,
виробництво). Підрядник класифікується у
класі 78.30 "Інша діяльність із забезпечення
трудовими ресурсами".

Замовник, який доручає часткове
надання послуг, має класифікуватися так,
начебто здійснює повний процес надання
послуг. Підрядник класифікується залежно
від частини послуг, які надає.
Якщо замовник на основі підряду
передає повний процес надання послуг,
обидві сторони (замовник і підрядник)
класифікуються так, начебто обидва
здійснювали повний процес надання
послуг.

аутсорсер

Рис. 4. Аутсорсинг надання послуг та аутсорсинг діяльності
з надання послуг підбору (найму) персоналу
згідно ДК 009:2010
У разі рибальства, добування корисних копалин і розроблення кар’єрів, а також
водопостачання, замовник, який передає виконання процесу виробництва іншим, класифікується
у торгівлі (залежно від виду діяльності та виду товару, що підлягатиме продажу), якщо він здійснює
лише цей вид діяльності.
Якщо замовник також здійснює інші види діяльності, його класифікують за принципом
доданої вартості у секції G або в інших секціях.
Підрядник класифікується разом з одиницями, які виробляють ті самі товари за власний
рахунок1.
1

Методологічні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності, 2011 (Державний
комітет статистики України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
v0396832-11>. (2019, червень, 15).
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Відповідно до п.п. 14.1.183. ПКУ містить визначення послуги з надання персоналу –
господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або
нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або
декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій1. Таким чином,
аутстаффінг підпадає під під оподаткування, просто законодавець не надає цьому інструменту
визначення, однак за всіма ознаками можна зробити висновок, що послуги з надання персоналу
підпадають під аутстаффінг.
Якщо ж замовник приймає рішення в своїй підприємницькій діяльності використовувати
аутсорсинг, то як правило, при його впровадженні необхідно буде скорочувати штатних
співробітників, при цьому виникають додаткові вигоди у вигляді:
– зменшення податкових ризиків (зменшення фонду оплати праці, нарахування на фонд
оплати праці (єдиний соціальний внесок), відрахування з доходів фізичних осіб (податок з доходів
фізичних осіб, військовий збір));
– зменшення трудових ризиків із працівниками (відсутність виробничих травм, зменшення
кадрового навантаження, зменшення соціального пакету для працівників тощо);
– уникнення додаткових підстав для перевірок Держпрацею;
– спрощення процесу бухгалтерського обліку та інше.
Як зазначалось вище, різниця між термінами криється в тому, що при аутсорсингу
виконуються роботи або надаються послуги, здійснюється ведення певного бізнес-процесу, а при
аутстаффінгу – однією компанією надаються співробітники іншій для виконання робіт, у тому числі
на певний строк, тобто передбачається передача фахівців, а не кінцевого результату.
За договором аутсорсингу, працівники виконують роботу на своїй території, а грошова
винагорода сплачується по факту виконаних робіт (наданих послуг, виробництва товару). При
оподаткуванні аутсорсингу, важливим є те, що отримані послуги замовник може включити
до витрат і до податкового кредиту з ПДВ ( п. 198.1 – 198.3 ПКУ ) в повному обсязі, в свою чергу
виконавець відповідає за надані послуги (виконані роботи), зокрема щодо дотримання якості,
строків та інших умов, що сторони повинні відобразити в істотних умовах аутсорсингового
договору.
За договором аутстаффінгу компанія аутстаффер надає своїх кваліфікованих співробітників
у тимчасове «користування» компанії замовника. Такі працівники підпорядковуються трудовому
розкладу замовника, мають свої робочі місця на території замовника, але отримують щомісячну
зарплату від компанії аутстаффера. Інколи трапляються випадки, коли замовник звільняє своїх
працівників, а аутстаффер зараховує їх у свій штат, тож працівники продовжують виконувати свої
звичайні обов’язки, при цьому числяться в штаті компанії аутстаффера.
Аутстаффінговий договір та аутсорсингових договір передбачають те, що бухгалтерські
обов’язки (ведення документації, нарахування та сплата податків, виплата заробітної плати,
оформлення трудових книжок тощо) здійснюється аутстаффером та аутсорсером, що дозволяє
суттєво оптимізувати податкові витрати підприємства, як й при аутсорсингу.
Обов’язковою умовою є врегулювати сторонами питання щодо створення належних умов для
роботи працівників, межі відповідальності за травми здоров’ю працівника, надання відпустки та
лікарняного тощо. Так як працівники укладають трудовий договір із компанією аутстаффером,
логічно, що останній і несе усі ризики щодо дотримання трудового законодавства та інших
обов’язків роботодавця. Але сторони повинні у договорі між собою врегулювати всі спірні питання
щодо компенсації аутстафферу понесених збитків, компенсацію матеріальних збитків замовника та
інші суттєві умови роботи. В іншому випадку спір може розглядати в судовому порядку, що
призведе до збільшення витрати (витрати на правову допомогу, судовий збір, виконавчий збір).
Крім того, слід зазначити, що у відповідності до ч. 3 ст. 36 Закону України «Про зайнятість
населення» постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400 затверджений «Порядок
формування та ведення Переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва
у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців. Відповідно до частини 5
1

Податковий Кодекс України, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. (2019, червень, 15).
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Порядку, для включення до Переліку посередники подають до Державної служби зайнятості
рекомендованим листом з повідомленням про вручення заяву за формою встановленою
Мінсоцполітики.
Таким чином, суб’єкти господарювання, що надають послуги з аутстаффінгу, зобов’язані
надіслати до Державної служби зайнятості заяву за формою встановленою Мінсоцполітики для
включення до Переліку. А від так, у випадку не виконання покладених обов’язків на аутстаффера та
замовника, аутсорсера та замовника – може призвести до господарсько-правової відповідальності
сторін.
Висновки. Рекомендовано Верховній Раді України розробити та прийняти законопроект, який
би регулював правовідносини у сфері аутсорсингової діяльність в Україні. Крім того, запропоновано
Державному комітету статистики України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України
внести зміни до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної
діяльності, а саме: в понятійний апарат, який би уніфіковано та одноманітно визначав аутсорсингову
діяльність в Україні, аутсорсинг, аутсорсинговий договір. Також вважаємо за необхідне
рекомендувати внести наступні зміни до Класифікатору видів економічної діяльності (ДК 009:2010),
а саме: добавити в діючу секцію M «Професійна, наукова та технічна діяльність» розділ
«Аутсорсингова та аутстаффінгова діяльність», добавити дві групи: «Аутсорсингова діяльність» та
«Аутстаффінгова діяльність» та відповідні два класи «Аутсорсингова діяльність» та
«Аутстаффінгова діяльність».
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BUDGET AND FINANCES
Nataliia Nosan, PhD in History
Cherkasy State Technological University, Ukraine

IDENTIFICATION OF CHALLENGES
AND THREATS OF FINANCIAL SECURITY
OF UKRAINE AS THE FIRST STAGE
IN DEVELOPING OF ITS SUPPORT STRATEGY
The list of the main threats for the financial security of the state, that have a source of origin
in the various functional components of its complex system ‒ banking, budget, debt, monetary,
currency, security of the non‐banking financial sector is offered. Financial segments in which
population and business structures distrust for the financial sector can be considered
as a challenge to the financial security of the state are revealed. The main types of assets of the
shadow financial sector of Ukraine are established. The results of surveys about the factors that
hinder the expansion of the limits of the use of financial services, and therefore restrain
the receipt of potential reserves to expand the boundaries of organized financial relations, are
presented. A set of strategic benchmarks to eliminate the most critical threats to the financial
sovereignty of the state in the long term is formed.
Keywords: state financial security, strategy, financial market, threat, challenge, risk.
Introduction. Increasing the level of competition in the field of financial services in international
capital markets, the transformation of national and international models of regulation of financial sectors in
the direction of the liberalization of financial relations, the expansion of the digital economy and the use of
cryptographic and other trends in the development of the world financial system lead to the need to adapt
the mechanisms of financial security of individual states to the new environment of their functioning. Any
changes, even aimed at improving the financial conditions of management in local and global economic
spaces, at the inception stage give rise to challenges for the stable development of systems that are
accustomed to functioning in the conditions that preceded these changes. In addition, the established
financial traditions in each individual country itself are the source of numerous threats to the state of
national financial security, as they always contain subjective factors related to the realization of financial
interests of certain categories of stakeholders. Special conditions in which the financial system of Ukraine
operates ‒ military actions on the territory of the state, political and economic crisis, loss of confidence in
the national monetary unit and dependence on foreign capital and its donors ‒ provoke the danger of losing
by a country its financial sovereignty. In view of this, the development of a strategy for ensuring Ukraine’s
financial security is an extremely important task at the state level. In order for its provisions to be truly
effective in addressing the problem of destabilization of the financial national financial system, the first
stage in the process of forming this conceptual document should be to clearly specify the threats to
Ukraine’s financial security, according to which tactical actions on their prevention, avoidance,
minimization, counteraction, etc.
Target setting. The purpose of the article is to identify the threats to the financial security of Ukraine
within the various functional components of its system, as well as to specify their nature of origin, in
particular, the establishment of which of them can be minimized through the use of instruments of state
regulation of the financial sector and the activities of its participants, which need to be avoided complex
reconstruction of the architecture of the domestic financial system and qualitative transformations of
domestic financial services markets.
Analysis of recent research and publications. The topic of determining the list of threats to the
financial security of the state is not new, and according to its results, numerous works have been published
that should be mentioned in the context of this study. So, Kutsenko T.M. offers its own approaches to the
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analysis and modeling of threats to the financial security of the state1; Petrushevska V.V. classifies the
threats to the country’s financial security and provides suggestions on the formation of protective
mechanisms for certain types of them 2; Goryachkivska I.V., Kovalenko A.O. attract the attention of the
scientific community to the issue of regulating the financial and economic security of economic entities as a
means of minimizing the threats to the financial security of the state3; Perepelytsya M. O. studies the threats
in the financial sphere for the national security of the state4; Dmitriev E. E. investigates the abovementioned problem at the macro level and identifies contemporary international threats to the national
economic and financial security of Ukraine5; Ishchenko V.V. cites in his publication an analysis of threats
and risks for the tax component of ensuring financial security of Ukraine6; and Londar L.P. specifies the
threats and indicators of the debt component of financial security of the country7. Zachosova N.V. stresses
the fact that certain types of threats to the state of financial security of the state are formed in the financial
market and arise because of problems with the level of economic security of its professional participants8910.
Thus, threats to the financial security of the state can be considered from different positions, classified
according to the various functional components of its system or by sources of origin. Therefore, despite all
the efforts of Ukrainian researchers in solving the problem of specifying threats to the financial security of
the state, this topic will not lose its relevance, given the volatility of the conditions under which the modern
financial system functions, and the presence in financial relations of subjective factors that are not will
allow this area of economic relations to become free of risks and dangers.
Research results and discussion. Strategic planning for ensuring the state’s financial security in the
future should begin with identifying the challenges, threats and dangers for the country’s financial interests.
This approach will allow you to identify the problem aspects of financial security management at the macro
level and direct the main assets available to secure priorities, ensuring their targeted use.
We will identify the main threats and challenges for Ukraine’s financial security in terms of the
functional components of its system. One of the challenges for Ukraine’s future banking security is the
structure of the financial sector, which is characterized by a predominant share of private ownership and
a high proportion of foreign capital. At the same time, its development is restrained by passivity in the use
of credit resources. If the American financial system and the banking sector, in particular, encourage and
stimulate citizens and businesses to use credit for various life-long purposes (for payment of tuition,
acquisition of real and movable property, opening of their own business, meeting consumer needs, etc.), in
Ukraine, despite such a range of credit services, their cost and terms of obtaining and using are barriers to
their promotion. On the other hand, a low level of confidence in the banking and financial sector as a whole
does not allow to secure a stable inflow of capital into the financial system, which leads to the need to
search and use external sources of financial resources and maximize the threat of loss of financial
sovereignty in the near future. Mistrust of the population and business to the financial sector as a threat
1

Куценко, Т.М. (2013) Підходи до аналізу та моделювання загроз фінансової безпеки держави. Вісник
економіки транспорту і промисловості, 42, 233-238.
2
Петрушевська, В. В. (2013). Фінансова безпеки держави: класифікація загроз та формування захисних
механізмів. Економічний форум, 4, 218-226.
3
Горячківська, І. В., Коваленко, А. О. (2017). Регулювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів
господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави. Інвестиції: практика та досвід, 24,
101-105.
4
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Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки, 2 (2), 86-89.
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to the financial security of the state can be structured as follows (Fig. 1). Thus, the direction of one of the
vectors of the strategy of ensuring financial security of the state for restoring the confidence of the
population and economic structures to the financial sector, its professional participants and regulators,
forming a worldview of confidence in the stability of the national currency will allow to intensify internal
reserves of financing the needs of the economy without attracting excessive volume of external investments
and various forms of financial assistance.

• a decrease in
demand for
financial products
and services, an
expansion of the
limits of the use of
the services of the
non-regulated
financial sector
(criminals, etc.)

• low level of financial
inclusion because of
the probability of
impossibility to defend
their own financial
interests

Distrust in
financial
institutions

Distrust in the
national
currency

Distrust in
financial
market
regulators

Distrust in the
bodies
involved in the
formation of
financial
policy

• formation of chaotic
demand for foreign
currency causing
fluctuations in the
exchange rate and
leading to inflation

• the priority of
saving financial
resources over
their investment,
the propensity to
commit financial
crimes

Fig. 1. Distrust of the financial sector as a challenge to financial security
Made by the author
As for the level of banking security and the security of the non-banking financial sector, cyberattacks
are a significant threat. The experts have determined that over 100 financial sector companies in more than
40 countries of the world over the past five years have been subjected to cyberattacks, which are just the
facts that companies are willing to accept and which are included in official statistics. The reasons for the
low level of cyber defense are traditionally called insufficient number of qualified specialists in the field of
information security, lack of tools and budget for the organization of protection, etc.1. The financial sector
is one of the top priority for attacks by intruders, since it not only brings together vast amounts of data and
personal information, but is also a major economic and social system that can be paralyzed in the event of
material damage to the mechanisms for implementing financial processes in the information and technicaltechnological planes. Thus, the second vector of Ukraine’s financial security strategy should be recognized
as support for initiatives to introduce cyber security mechanisms in the financial sector.
Despite the statements of experts that the level of the shadow economy in Ukraine is decreasing, and
by mid-2019, is 30%, the shadow financial sector continues to exist (Fig. 2). Its presence means nothing
more than a powerful financial reserve to stabilize the state of the domestic financial system. Therefore, the
strategy of ensuring financial security of the state should be oriented to the task of withdrawal of financial
resources from the shadow for their active and effective use in the organized financial market.
1

Bitdefender (2018). Top Security Challenges for the Financial Services Industry in 2018
<https://www.bitdefender.com/files/News/CaseStudies/study/240/Bitdefender-Top-Security-Challenges-for-theFinancial-Whitepaper-EN-interactive.pdf>. (2019, June, 10).
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Using cryptographic for
financial calculations

Fig. 2. The main types of assets of the shadow financial sector of Ukraine
Made by the author
Shadow banking exists all over the world. Most researchers point out that in the case of the rapid
development of the shadow banking system in the long run, this could lead to a significant risk of systemic
financial instability at the global level. The nature of the activities of shadow banks is that they do not serve
the real sector of the economy and the population (their clients are traditional banks), but help grouping the
capital received by banks in the form of derivative securities and alternative financial instruments. The
rapid decline in the number of banks in Ukraine over the last five years is evidence of attempts by the
national regulator of the banking sector ‒ the National Bank of Ukraine ‒ to clear the market from shady
and ineffective banking institutions, whose activities could pose a threat to financial stability both for their
clients and partners, and for all financial segment.
The topic of protecting consumer rights in the financial services sector, whose insufficient level was
one of the key catalysts of the financial crisis, is an urgent and important for the whole world community.
In European countries, the rights and freedoms of citizens, especially in terms of ensuring the rights of
consumers of financial services, are indisputable and binding property of a developed legal community.
Institutes and mechanisms of protection of financial rights and interests have long been enshrined in the
norms of law and are implemented daily in practice. In June 2019, the National Bank of Ukraine created in
its structure a special unit that will deal with the protection of the rights of consumers of financial services.
This unit was created due to the lack of a law on the protection of consumers’ rights in financial products
and services in the state. Creation of similar units should also be initiated in the architecture of the National
Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets. Thus, it will be
possible to protect the financial interests of consumers of non-bank financial services. At the same time,
one cannot but note some inconsistency in the actions of the regulator, because for a long time in the matter
of protecting the rights of consumers of financial products and services, the idea of establishing a financial
ombudsman was popular, which, however, has not been applied for a long time, despite the numerous
models of this institution, offered by both theoretical specialists and practitioners.
At the moment, it is necessary to recognize the fact that the lack of financial literacy of a large part of
the population limits the ability of financial service consumers to take effective and adequate decisions to
manage their financial assets and often leads to unconscious financial risks. This circumstance is used in
their own interest by individual credit organizations, using the intrusive advertising services of banks and
other financial institutions.
Fig. 3 presents the results of a survey of 100 respondents aged 18 to 60 years, which was aimed at
identifying the main reasons for the refusal of the population to use financial services. The sum of
percentages give more than 100%, as respondents could choose not one of the proposed alternatives to
answer the question of why they do not use financial services, but several.
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Fig. 3. Factors that prevent the expansion of the limits
of the use of financial services
Made by the author according to the survey
According to our data, more than two thirds of respondents mentioned the lack of knowledge and
information about financial services as the main reason for their lack of demand for financial services,
which indicates a low level of financial literacy among Ukrainians. And although this problem has long
been discussed in academic circles, recognized at the state level and accompanied by the development of
action programs to correct the situation, the tangible result has not yet been achieved. Thus, there is a need
to develop a national program to increase the level of financial literacy of the population, which will be
implemented jointly by national regulators of financial services markets and institutions of higher and
secondary education, as well as employment centers. For more effective activities in this area, it is
necessary to study and discuss international experience in the development of national strategies for raising
financial literacy, to develop effective national approaches to improving the awareness of the wide range of
benefits of using individual financial products and services.
The main threats to Ukraine’s fiscal security as of mid-2019 include: the imperfection of the legal
framework for development, the procedure for consideration and approval of the budget in the event of
abrupt changes in the economic or military situation; corruption, unreasonable sale of rights to state
resources; instability of budget revenues; non-fulfillment of the financial (payment) discipline of taxpayers
and bodies that mediate and control this process; mismanagement of budget funds; ineffective fiscal
policies, including mismatches of budget expenditures with macroeconomic indicators, the desire to ensure
the deficit of the state budget in contrast to the interests of economic development of regions,
disproportions in the distribution of budget funds; lack of budgetary reserves or inappropriate use of them.
It is worth noting that, unlike the banking and non-banking financial sectors, which provide fairly rational
and realistic proposals for security, the assumptions for budgetary security are quite declarative. In
particular, it is really necessary to direct efforts to overcome the budget deficit. However, it is difficult to
offer effective methods and tools for this. This also applies to debt security. Ladyuk O.D. and Baranetska
O. V. consider the main problems to maintain its proper level as: the imperfection of the regulatory and
legal framework for the formation, use, servicing and repayment of the state debt of Ukraine, the absence of
the law on the state external debt of Ukraine; the absence of an acceptable concept and effective mechanism
for managing public debt; limited debt instruments for government borrowing; the imperfection of the
mechanism for assessing the efficiency of the attraction and use of credit resources; insufficient financial
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capacity of the country for debt repayment; lack of effective debt insurance practices1. Effective proposals
to calibrate measures to ensure a high level of debt security, we consider the formation of a program
of development of the stock market, the creation of a single stock exchange, the completion of pension
reform to accumulate internal financial resources and direct it in the form of investment in the financial
sector. It is important to carry out a number of popularization measures aimed at disclosing the reserves
of investment attractiveness of Ukraine’s economy in the global capital market.
Threats to the monetary and financial component of Ukraine’s financial security arise when monetary
policy turns out to be ineffective and its goals and priorities are not met for objective or subjective reasons.
In 2019, among the main threats in the monetary and credit spheres are recorded: destabilization of the
national currency, inflation, lowering the purchasing power of the hryvnia, price instability, reducing the
number and size of investment projects from other states and from domestic investors, rising prices for
energy and other raw materials, outflow of capital in offshore areas and banking sectors of countries that
care about banking secrecy and professional participants are characterized by high levels of goodwill.
The state of the currency security of Ukraine is largely determined by the pattern adopted by the state
in the state. The current model of the floating exchange rate leads to its variability, the complexity of
forecasting and prediction, sharp fluctuations, even within one day. Loss of control over the establishment
of the exchange rate National Bank of Ukraine tries to compensate for currency interventions, however, the
time lag arising between two exchange rate fluctuations creates a certain number of additional threats to
currency security, for example, the realization of the population of the national currency by unofficial
channels, the purchase of currency outside the banking sector.
It is worth noting that some of the threats identified by us and listed are objective and sometimes can
not be minimized or leveled by the use of preventive mechanisms at the micro or macro level. Others are
exposed to administrative mechanisms, therefore, measures of state regulatory intervention in the financial
sector can and should be applied to them. In particular, at the state level, it is possible to increase the level
of financial literacy of the population, to provide everyone with an access to the use of financial products
and services through the establishment of obligations for financial institutions to expand their branch
networks, reduce the cost of credit funds by reducing the amount of the discount rate, initiate the
introduction of mechanisms comprehensive protection of the financial market and its participants from
large-scale cyber attacks, etc. At the same time, the national regulators of financial services markets have
no influence on the spread of cryophyte, the growth of uncontrolled financial transactions within the digital
economy, financial behavior of the population and the risks associated with these aspects. In this context,
when developing a national strategy for ensuring financial security of Ukraine, it is necessary to plan not
only measures to prevent and respond to identified and promising challenges and threats, but also to
identify sources of financing for the costs of compensating for losses caused by hazards, completely
avoided which in the strategic perspective is not possible.
Conclusions. Investigation of the problems and features of identifying the challenges and threats to
Ukraine’s financial security as a first stage in developing its strategy of providing it has made it possible to
formulate such a list of strategic guidelines for eliminating the most critical threats to the financial
sovereignty of the state in the long run:
1) restoration of the confidence of the population and economic agents in the financial market
in general, financial institutions and regulators of financial relations, popularize the national currency
as a reliable means for financial savings and a promising investment resource;
2) launching a cyber security program for professional players in financial services markets and
setting up a financial sector response center for cyberattacks;
3) continuing the implementation of measures to clear the financial market from fictitious and
inefficient professional participants;
4) combating the shadow financial sector and developing measures to regulate crypto transactions
and streamline financial flows within the digital economy;
5) realization of the national program of raising the level of financial literacy of the population
for a period of one year at the initiative of national regulators of the financial market through the network
of institutions of higher and secondary education and employment centers;
1
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6) transformation of the budget policy in the direction of reducing the budget deficit and its
redistribution in the interests of the regions; taking measures to eliminate the corruption component
at the stage of adoption of the state budget;
7) changing the paradigm of working with investors from the external vector to the domestic –
the search for ways of activating domestic investors to balance the indicators of the level of debt security;
implementation of the policy of transparency of the economy, first of all regarding the activities of stateowned objects in order to increase the level of investment attractiveness of the state in the international
financial arena;
8) raising the level of investment activity of the population and economic entities by completing
the pension reform, abolishing the taxation of investment profits and establishing mechanisms
for guaranteeing investments and protecting the rights of investors.
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PROBLEM ISSUES OF THE DEFINITION
BY COURT EXPERT-ECONOMIST
OF A HARM MADE TO A COUNTRY OWING
TO A VIOLATION OF BUDGET LEGISLATION
The article deals with types of violations of the budget laws of Ukraine. The structure of such
violations and their dynamics are analyzed. Definitions of the terms "violation of budget
legislation" and "misuse of budgetary funds" are defined. The necessity of consolidating in the
norms of the Ukrainian legislation the essence of the term "efficiency" is proved. It is established
that in Ukraine the procedure for bringing to responsibility for the ineffective use of budget
funds is normatively unregulated. Impact measures applied in case of budget violations are
considered. It was found that in Ukraine there are no special regulations for determining the
amount of harm (damage) inflicted to the state. The essence of the term "competence of the
expert" is investigated and its limits are established.
Keywords: budget violations, misuse of budget funds, competence of a court expert‐economist.
Introduction. Changes in the economy caused by the new economic conditions gave rise to various,
previously unknown forms of financial irregularities. Among them is not targeted and not effective use of
state budget funds. In order to obtain evidentiary information necessary to meet the needs of the
investigating authorities, economic experts are invited. These entities, within the framework of their
competences and current legislation, ensure the protection of the economic interests of the state and other
business entities. In this regard, scientific research aimed at exploring the possibilities of economic
expertise to prevent various kinds of financial abuses and violations are of particular relevance.
The analysis of recent research and publications. Issues of not targeted and not effective use
of state budget funds was researched by R. Dovbash, V. Korzh, A. Kurman, Yu. Maslak, G. Mudritska,
B. Romanyuk, L. Skalozub, P. Stepanyuk, S. Chernyavsky and other scientists. Competences of forensic
experts were the subject of studies A. Vitnberg, V. Ermachenko, N. Klymenko, I. Panchenko,
A. Cherednichenko, N. Chumachenko, M. Shcherbakovsky. However, in the writings of these scholars,
court expertise in criminal proceedings regarding the misuse of budget funds were considered
fragmentarily.
The purpose of the article is to study the problem issues of the establishment by a court experteconomist of a harm made to a country owing to a violation of budget legislation.
Main material. One of the principles on which a Ukrainian budget system is built is a principle
of a targeted use of budget funds. Namely, budget funds are used for purposes defined by budget assignments
and budget allocations only. However, annual reports of the Audit Chamber for the past decade testify
the following: violations of the budget legislation have a stable downward trend (Fig. 1). Thus, for a period
from 2008 to 2010 the level of budget violations had been growing yearly: in 2009 in comparison to 2008 –
for 17,2 billion UAH and in 2010 – for 15,8 billion UAH and made up 17.2% of total expenditures of the
State budget of Ukraine. In 2012 the number of budget violations reduced significantly to 28,6 billion UAH
and made up 12,9 billion UAH. However, from 2013 to 2015 a downward trend appeared again. Namely,
for 3 years the number of violations increased from 17,2 billion UAH (2013) to 22,7 billion UAH (2015) and
made up 4% from total state budget expenditures. For the last three years the number of total budget violations
in expenditures of State budget of Ukraine has shorted from 2,5% in 2016 to 1,1% in 2018. Moreover,
inultimate expression its increases were not even. In 2016 the number of fixed budget violations made up
17,0 billion UAH, in 2017 – 23 billion UAH, in 2018 – 17,4 billion UAH1.
1
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Fig.1. Facts of budget violations fixed by Audit Chamber
Built by an author of Audit Chamber 1
The definition of “violation of budget legislation” is given in the article 116 of Budget Code
of Ukraine (further BC of Ukraine). Namely, the violation of budget legislation is a process set by BC,
by its participants or set by other budget legislation about norms of its compilation, consideration, approval,
amendments, budget implementation and reports about its implementation1.
The list of violations of budget legislation is set by the article 116. This list consists of 40 kinds
of violations. It also includes a probability of setting other cases of budget legislation violations. One
of the most common violations is a not objective usage of budget funds during the completion of state
targeted programs, exceedance of construction and services prices. Cases of not paid usage of natural and
material resources, sales of goods and services for decreased prices, decreases in leasing prices etc. are also
common. Furthermore, it is also illegal to transfer all state and municipal property to people of not state
forms of tenure; to charge off and not to cash out funds and material assets2. It is also worth mentioning that
in the article 119 BC of Ukraine it is stated that not objective expenditures of state budget funds are
spending it on things which do not comply with budget intended use, set by the law about State budget
of Ukraine (local budget decisions); which also do not comply with directions of budget money
distribution, set in passport of budget program (in case of usage of program-targeted method in budget
process) or in order of budget money usage; budget money allocations (budget estimate allocation, plan
of budget money usage). Therefore, in 2018 its amount made up 5,8 billion UAH or almost 33% from
overall sum of set budget violations. In 2015 they made up 6,4 billion UAH or 28,2% from total sum of set
budget violations3.
In addition to that, according to the point 6, part 1, article 7 of BC of Ukraine, a budget system
of Ukraine is based on principles of effectiveness and efficiency. Namely, by completion of budgets all
participants of budget process should have a common desire to achieve goals planned on the basis
1

Бюджетний кодекс України, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (2019, July, 15).
2
Нечитайло, В.А. (2013). Характеристика проведення спеціальних експертиз суду під час розслідування
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of the national system of values and tasks of innovative development of economy. It must be achieved
by providing a qualitative service guaranteed by the state, Autonomous Republic of Crimea, local selfgovernment (further – only guaranteed services). It also has to be achieved by using a minimum of budget
funds and achieving a maximum result by using a restricted and allocated by the state budget. Therefore,
a not affective usage of budget funds is a budget violation.
A part of not effective budget funds usage is significant in the overall volume of budget violations.
Thus, its relative weight in the overall volume of budget violations made up 24,8% in 2008 or 4,7 billion
UAH; in 2010 – 27,7% or 10,1 billion UAH, in 2015 – almost 27,4% (6,2 billion UAH), in 2018 – 25,4%
(4,4 billion UAH)1. In addition to this, definition “effectiveness” is not defined normatively and this fact
creates certain issues when evaluating a rate of ineffective budge usage. In order to solve this problem,
rational rates close to norms and standards should be created. For instance, in construction field there
should be normatively defined approximate expenditures for complete reconstruction of 1 square feet.
(thousands of UAH) that will allow to track a rate of effectiveness and usage of budget funds according to
separate budget program.
It is important that in passport of the budget program an effectiveness is broken down in productivity,
effectiveness of results and cost of program2. In addition to this, evaluation of productivity of budget money
usage foresees establishment of balance in terms of results of activities of and manager and recipient
of budget money and used for achieving such results with the help of budget money. The evaluation
of economy of budget money usage also foresees establishment of the level of compliance of actual
manager’s as well as recipient’s activity results. It should happen through a minimal budget money volume
or through achievement of a maximal result with the help of defined budget volume usage.
For violation of budget legislation, budget process participants have to do certain actions according
to part 1 article 117 of BC of Ukraine. One of such actions is a return of budget funds according
to a specific budget. Such measure of impact is being used in case of not targeted usage of budget funds.
It is focused on reparation to a budget and also on financial situation rehabilitation. Furthermore, according
to article 210 of Criminal Code of Ukraine a criminal responsibility is envisaged. It is envisaged for not
targeted usage of budget funds and budget allocation as well as credit provision from budget without set
budget assignments or its exceedance of State budget of Ukraine in a certain year3. At the same time,
currently there are no special legal acts in Ukraine concerning determination of losses made to a country
because of not effective usage of budget money. Professor Getmanets O.P. is of the opinion that:
“a question of legal origin of financial-legal responsibility and specificities of its usage in budget relations
as well as different kinds budget-legal responsibility are being demanded and debated in legal field”4.
Based on abovementioned it raises a question: what are the lines of competence of court’s experteconomist who makes expert decisions concerning confirmation of damages made to a country because
of budget legislation violation. In addition to this not targeted budget money usage is also considered.
It is worth mentioning that “competency” is defined as “a number of questions in which somebody is
a good specialist”5. In a new dictionary of Ukrainian language “competency” is defined as a “good
knowledge of something; the scope of the authority of any organization, institution, person”6. In the
mentioned definitions of competence the same is in the semantic basis of both: knowledge that a person
must obtain, the scope of questions in which a person must be educated, experience needed to successfully
complete a job in accordance with set rules, rights, and laws.
1
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The abovementioned confirms thoughts of court’s expert A. P. Cherednichenko that competency
of experts-economists in the area of maternal science-economy and followed by it methodological and
procedural claims, principles of court-expert activity legitimacy, independence, objectiveness and fullness
of investigation. Beyond the borders of experts-economist’s competency there are questions that have audit
connection. There are also questions concerning material damages made by actions of officials1. Thus,
in the article 242, part 1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine it is mentioned that expertise is not
allowed for questions concerning law clarification2.
Therefore, the following decisions have to be considered as a violation of boarders of competency:
– decisions made by expert-economist that have a relation to a subjective side of budget legislation
violation (defined by an article 116 of BC of Ukraine or by other budget legislation about norms concerning
completion, confirmation, changes implication, reports about completion);
– completion of revision actions (for instance, calculation of damages made to a country as a result
of budget legislation violation);
– clarification and collection of proofs with the help of obtaining evidence from accused and witnesses.
Concerning determination of boarders of competence of court’s experts in case of harm determination
as a result of budget legislation violation we agree that “experts-economists in the scope of their competence
can solve problems concerning documental and normative confirmation of damage’s estimation which was
given to the court by the claimant or was made by the auditor in the act of verification”3. Besides, by defining
damages made to a country as a result of budget legislation violation it is recommended to exit from legal
determination of material damage – as a cost of lost assets or not fully obtained income which is determined
by accounting data and financial reports of controlled objects or with the help of expert’s evaluation and other
means determined by the legislation. This all information is given in the Common decree of Directorate for
the integrated reconstruction of railways and the construction of railway transport facilities, Ministry
of Internal Affairs and Security Service of Ukraine from 19.10.2006 № 346/1025/685/534.
Facts of not targeted budget money usage are in the following documents: documents of accounting
and reports (main books, balances, memorial warrants, statements from banks, calculated payroll and other
documents), with the help of which the following is determined: volume, distribution and targeted character
of budget funds usage (plans of budget provisions, assignments, cost estimations, plans about budget
money usage), treasury accounting that set the volume of officials responsibilities, acts of audits5.
Conclusions. Therefore, experts-economists make investigations that are in their scape
of competence. They give conclusions based only on documents that confirm or do not confirm only the
fact of targeted usage of budget money according to demands of an actual budget legislation and
correctness of calculations. These calculations are in the acts of controlling organs concerning damages
made to the country because of budget legislation violation.
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ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ
МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ
Hanna Datsenko, PhD in Economics, ScD candidate
Khmelnytskyi National University, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL SECURITY
OF AN ENTERPRISE BASED ON FORMATION
OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL MODEL
The article explores the issues of improving the financial security of state‐owned industrial
enterprises based on the development of an adequate model of internal financial control.
Foreign concepts of improving the quality of internal financial control in the aspect of improving
the financial security of enterprises are investigated. The paper analyzes possibility of adapting
the best foreign experience of improving the financial security of the enterprise in the formation
of the domestic model of internal financial control with the use of its components: the internal
environment of control activities; formation of the goals of the enterprise; description of
enterprise processes; risk identification and assessment; ways to respond to and manage risks;
control measures; formation of reliable sources of information; monitoring of the internal
control system and monitoring the results of control measures implementation.
Keywords: financial security, implementation, internal financial control, enterprise, model,
concept, risk.
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку вітчизняних промислових підприємств
важливою умовою отримання високих результатів від проведення внутрішнього фінансового
контролю, що сприятиме підвищенню їх фінансової безпеки, є побудова адекватної моделі, яка б
забезпечувала відсутність виявлених правопорушень на підприємствах органами зовнішнього
контролю. Внутрішні нормативні акти, які регулюють діяльність підприємств, мають грунтуватись
на пeвних зaгaльнoприйнятих нoрмативах і стaндaртах.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем підвищення фінансової безпеки
підприємств присвячено праці таких вчених як: О. В. Ареф’єва, М. Д. Білик1, I. I. Бiлoмiстна2,
О. М. Костенко3, Т. Б. Кузенко4, В. Є. Хоречко5 та інші. Незважаючи на значний доробок вчених,
існує цілий ряд невирішених проблем, зокрема, у сфері підвищення фінансової безпеки підприємств
на основі розробки адекватної моделі внутрішнього фінансового контролю, що є причиною
гальмування прoцeсiв прийняття oбґрунтoваних управлiнських рiшeнь щoдo забeзпeчeння
фiнансoвoї бeзпeки промислових підприємств.
1

Білик, М. Д. (2008). Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці. Формування ринкових
відносин в Україні, 4 (83), 129-133.
2
Біломістна, І. І., Хоречко, В. Є. (2012). Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств.
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 6 (32), 305-307.
3
Костенко, О. М. (2008). Внутрішньогосподарський контроль в системі управління прибутковістю
підприємств. Економіка АПК, 12, 117-120.
4
Ареф’єва, О. В., Кузенко, Т. Б. (2009). Економічні основи формування фінансової складової економічної
безпеки. Актуальні проблеми економіки, 1, 98-103.
5
Біломістна, І. І., Хоречко, В. Є. (2012). Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств.
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 6 (32), 305-307.
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Цілі статті. Метою статті є оцінка можливості адаптації передового закордонного досвіду при
формуванні вітчизняної моделі внутрішнього фінансового контролю на державних промислових
підприємствах як основи підвищення їх фiнансoвої бeзпeки.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняному законодавстві передумовою
підвищення фінансової безпеки як на макро-, так і на мікрорівнях, є реформування системи
державного внутрішнього фінансового контролю за рахунок прийняття низки законодавчих та
нормативних актів1,2,3. Приведення в дію затверджених документів мало би забезпечити стійкість та
стабільність фінансової безпеки держави, а отже, і державних підприємств.
Проте як свідчать українські реалії, прийняття цих документів не в повній мірі
виправдовує запровадження нових векторів підвищення фінансової безпеки на основі
забезпечення ефективності внутрішнього фінансового контролю для державних підприємств.
Однак, серед важливих напрямів, що є, в свою чергу, базисом для підвищення фінансової
безпеки на державних підприємствах, можна виділити запровадження внутрішнього контролю
та внутрішнього аудиту через їх гармонізацію, що передбачає відповідальність керівника
за здійснення контрольних дій.
На відміну від вітчизняного фінансового середовища, де відповідальність розуміється суто як
покарання за допущені помилки чи прорахунки, у європейських країнах під зазначеним поняттям
розуміють досягнення суб’єктом господарювання доцільного використання ресурсів, забезпечення
стійкості та стабільності його функціонування у відповідності до поставлених цілей тощо. За таких
умов на відповідальність керівника покладені обов’язки із планування, організації, проведення та
моніторингу процесів внутрішнього фінансового контролю як базису для підвищення фінансової
безпеки підприємства.
За нашими переконаннями, вивчення європейських моделей внутрішнього фінансового
контролю дозволить зaпрoпoнyвати мoдeль підвищення фінансової безпеки на основі
організації внутрішнього фінансового контролю, адаптовану на державних промислових
підприємствах.
Стaндaртизaцiя вимoг дo підвищення фінансової безпеки на основі розробки адекватної
моделі внутрiшньoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю сучaсних пiдприємств бeрe пoчaтoк з 1985 рoку в СШA,
кoли зa учaстi тa нa зaсoби п’яти прoфeсiйних сaмoрeгульoвaних oргaнiзaцiй – AICPA (American
Institute of Certified Public Accountants), Aмeрикaнськa Aсoцiaцiя пo oблiку i звiтнoстi (American
Accounting Association), FEI (Financial Executives Institute), Iнституту внутрiшнiх aудитoрiв (Institute
of Internal Auditors, IIA) та Iнституту фaхiвцiв упрaвлiнськoгo oблiку (Institute of Management
Accountants) – булo утвoрeнo нaцioнaльну кoмiсiю пo бoрoтьбi з нeдoстoвiрнoю фiнaнсoвoю
звiтнiстю, вiдoму нa iм’я пeршoгo свoгo гoлoви, Джeймсa С. Трeдуeя, як Кoмiсiя Трeдуeя.
Випущeний ними в 1987 рoцi звiт, крiм iнших рeкoмeндaцiй, мiстив зaклик дo пeрeрaхoвaних
oргaнiзaцiй – спoнсoрaм Кoмiсiї Трeдуeя oб’єднaти зусилля з дoсягнeння дoмoвлeнoстi прo
узaгaльнeння всiх oснoвних пoнять внутрiшньoгo кoнтрoлю. Ґрунтуючись нa цiй прoпoзицiї, рoбoчa
групa пiд зaступництвoм Кoмiтeту спoнсoрських oргaнiзaцiй Кoмiсiї Трeдуeя (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) прoвeлa aнaлiз iснуючoї нa тoй
мoмeнт лiтeрaтури з внутрiшньoгo кoнтрoлю. Рeзультaт цiєї рoбoти був прeдстaвлeний
грoмaдськoстi в 1992 рoцi пiд нaзвoю «Iнтeгрoвaнa кoнцeпцiя внутрiшньoгo кoнтрoлю» (Internal
Control – Integrated Framework), щo мaв нa мeтi дoпoмoгти пiдприємствaм тa oргaнiзaцiям
в прoвeдeннi oцiнки i вдoскoнaлeннi їх систeм внутрiшньoгo кoнтрoлю.
Стислo цей документ прийнято нaзивaти по найменуванню кoмітету-організатора, кoнцепцією
COSO, мoдeллю COSO, або просто COSO. Тисячi підприємств та організацій високорозвинутих
1

Розпорядження про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю
та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року, 2008 (Кабінет Міністрів України).
Офіційний вісник України, 82, 2767.
2
Наказ про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту, 2011 (Міністерство фінансів України).
Офіційний сайт Міністерствa фінансів України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11>
(2019, липень, 24).
3
Проект Закону про державний внутрішній фінансовий контроль, 2008 (Державна аудиторська служба
України). Офіційний сайт Державної аудиторської служби України <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/
publish/article/51285> (2019, липень, 25).
133

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

країн світу використовують у своїй діяльності цю концепцію з метою формування облікової
політики, прaвил та прoцeдyр щодо покращання якості внутрішнього фінансового контролю
в аспекті підвищення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. У відповідності до концепції
COSO внутрішній фінансовий контроль прийнято розглядати як трьохосьову систему, що містить
взаємозв’язок компонентів внутрішнього фінансового контролю, цілей, які підприємство прагне
досягнути при підвищення фінансової безпеки на основі проведення внутрішнього фінансового
контролю та рівнів, що слугують базисом для реалізації зазначеного процесу1.
У документі COSO викладено сутність внутрішнього фінансового контролю із детальним
розглядом його компонентів та приведенням критеріїв оцінки кoнтрoльних систeм. Крім того,
COSO пропонує підприємствам використовувати методики для склaдання звiтiв по систeмах
внутрішнього фінансового контролю, а також забезпечує керівників, аудиторів та інших суб’єктів
внутрішнього фінансового контролю матеріалами для ефективного здійснення контрольної
діяльності. Серед головних завдань COSO доцільно виокремити наступні: введення
загальноприйнятого підходу до трактування внутрішнього фінансового контролю, який був би
прийнятним для всіх учасників контрольної діяльності; прийняття єдиних стандартів, за яких
підприємства можуть здійснити оцінку і визначення шляхів вдосконалення систем внутрішнього
фінансового контролю.
Разом із тим, концепція COSO не є єдиною в системі підвищення фінансової безпеки
підприємства на основі проведення внутрішнього фінансового контролю. Документи SAC, СоСо,
COSO–ERM, SASs 55/78/94, Turnbull guidance, ISA 315, COBIT містять багато зaгaльних концепцій
внутрішнього фінансового контролю та пoбyдoвані на кoнцепціях, що були розроблені ще раніше2,3.
Документи відрізняються адресністю (цільовою групою), переслідуваною метою та рівнем
деталізації наданого керівництва.
Аналізуючи приведені вище особливості, варто зазначити, що усі вони без винятку можуть
бути адаптовані до вітчизняного середовища фінансового контролю. Разом із тим, концепцію
внутрішнього фінансового контролю COSO –ERM можна віднести до однієї із найбільш
ефективних моделей підвищення фінансової безпеки підприємства, оскільки в ній містяться базові
компоненти сучасного бачення систем фінансового контролю. Підприємствам високорозвинутих
країн світу, що у своїй господарській діяльності при розробці власних моделей внутрішнього
фінансового контролю використовували компоненти COSO–ERM, вдалось зміцнити свою
фінансову систему, тим самим досягнувши стійкості та стабільності фінансової безпеки
на підприємстві4,5,6. Враховуючи те, що концептуальними основами зазначеної моделі є
управління ризиками, актуальність адаптації COSO–ERM на державних промислових підприємств
не викликає сумнівів, оскільки наші дослідження спрямовані на пошук такої моделі внутрішнього
фінансового контролю, яка б змогла себе успішно зарекомендувати при підвищенні фінансової
безпеки підприємств. Разом із тим, застосування розглянутих концепцій, а також їх адаптація
у поєднанні із імплементацією окремих міжнародних законодавчих актів в сфері внутрішнього
фінансового контролю у вітчизняному правовому полі, дало б змогу зміцнити загальну фінансову
систему на макро-, мезо- та мікрорівнях, тим самим підвищивши фінансову безпеку як України,
так і окремих промислових підприємств7.
1

DeLoach, J., Thomson, J. (2014). Improving Organizational Performance and Governance How the COSO
Frameworks Can Help. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
<http://www.coso.org/documents/2014-2-10-COSO%20Thought%20Paper.pdf> (2019, липень, 24).
2
The official website of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Committee (COSO) (2019).
Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary. <www.coso.org.> (2019, липень, 24)
3
Canadian Institute of Chartered Accountants (1995). Guidance on Control. Toronto, Ontario, Canada: Canadian
Institute of Chartered Accountants.
4
Костенко, О. М. (2008). Внутрішньогосподарський контроль в системі управління прибутковістю
підприємств. Економіка АПК, 12, 117-120.
5
Білик, М. Д. (2008). Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці. Формування ринкових
відносин в Україні, 4 (83), 129-133.
6
Біломістна І. І., Хоречко В. Є. (2012). Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств.
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 6 (32), 305-307.
7
Ареф’єва, О. В., Кузенко, Т. Б. (2009). Економічні основи формування фінансової складової економічної
безпеки. Актуальні проблеми економіки, 1, 98-103.
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Крім того, при розробці моделі підвищення фінансової безпеки на основі проведення
внутрішнього фінансового контролю державних підприємств, варто виокремити рівні фінансового
контролю, на яких реалізовуватимуться контрольні заходи: підприємство, підрозділ та його
структурна одиниця.
Адаптувавши окремі елементи децентралізованої європейської моделі COSO–ERM
до формування моделі підвищення фінансової безпеки підприємства на основі проведення
внутрішнього фінансового контролю, визначимо такі її компоненти: внутрішнє середовище
здійснення контрольної діяльності; фoрмування цiлей підприємства; oпис прoцесів підприємства;
ідентифікація та oцiнювання ризиків; спoсоби рeaгування на ризики й yправління ними; контрольні
заходи; формування надійних та достовірних джерел інформації; проведення мoніторингу систeми
внyтрішнього кoнтролю та вiдслідковування рeзультатів рeaлізації контрольних заходів. Більш
детально зазначені компоненти моделі внутрішнього фінансового контролю упідвищенні фінансової
безпеки державних підприємств будуть розглянуті нижче.
Отже, відповідно до отриманих результатів представлено модель внутрішнього фінансового
контролю у підвищенні фінансової безпеки державних підприємств, адаптованої до моделі
COSO – ERM (рис. 1.).
Запропонована модель підвищення фінансової безпеки державних підприємств на основі
формування ефективного внутрішнього фінансового контролю дозволяє досягати наступних
результатів:
– визнaчення стрaтегії і плaнування майбутніх гoсподарських операцій;
– забезпечення кoнтрольних заходів за здійсненням поточних гoспoдaрських oперацій;
– законне, ефективне та доцільне використання ресурсів підприємства;
– ефективне управління ризиками;
– оцінка ефективності фінансових операцій, що здійснюються;
– забезпечення прозорості та об’єктивності контрольних дій;
– забезпечення стійкості та стабільності фінансової системи підприємства, що сприяє
підвищенню його фінансової безпеки.
Таким чином, дослідження можливостей адаптації елементів моделі підвищення фінансової
безпеки державних підприємств на основі проведення внутрішнього фінансового контролю
дозволяє стверджувати, що ефективність її застосування визначається специфікою діяльності
підприємства, його масштабами, а також заходами державного управління та ступенем розвитку
державних фінансів.
Висновки. Узагальнення отриманих результатів дає підстави стверджувати, що побудова
моделі підвищення фінансової безпеки підприємства на основі проведення внутрішнього
фінансового контролю забезпечить своєчасне оцінювання ризиків та результативність контрольних
заходів, застосованих для послаблення їх дії. У зв’язку із цим, виявлення відхилень або порушень
мoже бути «тривожним сигналoм», який свідчить про відсутність або нeпрaвильну рoбoту органів
кoнтролю, що вимагає розширеного аналізу причин виникнення такої несприятливої ситуації. Через
те, при застосуванні контрольних заходів досить важливим є адекватне використання облікових
даних при плануванні проведення контрольної діяльності на підприємстві, а також вміння
інтерпретувати отриману інформацію залежно від її хaрактeру і змісту управлінських рiшeнь, які
приймaються на її oснoві.
Отже, за нашими переконаннями, застосування компонентів моделі внутрішнього фінансового
контролю на основі COSO–ERM має перспективи для її практичного застосування та подальшого
розвитку як базису для підвищення фінансової безпеки державних підприємств.
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Рівні внутрішнього фінансового контролю у підвищенні фінансової безпеки підприємства
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Рис. 1. Модель підвищення фінансової безпеки державних підприємств на основі забезпечення
внутрішнього фінансового контролю
* Власна розробка автора
136

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 4 2019

References:
1. Rozporiadzhennia pro vnesennia zmin do Kontseptsii rozvytku derzhavnoho vnutrishnoho finansovoho kontroliu
ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii na period do 2017 roku, 2008 (Kabinet Ministriv
Ukrainy). [Order on Amendments to the Concept of Development of State Internal Financial Control and Approval
of the Plan of Measures for its Implementation for the Period up to 2017, No. 1347. 2008 (Cabinet of Ministers
of Ukraine).]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, [Official Bulletin of Ukraine], 82, 2767. [in Ukrainian].
2. Nakaz pro zatverdzhennia Standartiv vnutrishnoho audytu 2011 (Ministerstvo finansiv Ukrainy). [Order
on Approval of Internal Audit Standards 2011 (Ministry of Finance of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva
finansiv Ukrainy. [The official website of the Ministry of Finance of Ukraine].
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11 (2019, July, 24). [in Ukrainian].
3. Proekt Zakonu pro derzhavnyi vnutrishnii finansovyi kontrol 2008. [Draft Law on State Internal Financial
Control.]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi audytorskoi sluzhby Ukrainy. [Official site of the State Audit Service
of Ukraine]. <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/51285> (2019, July, 25). [in Ukrainian].
4. DeLoach, J., Thomson, J. (2014). Improving Organizational Performance and Governance How the COSO
Frameworks Can Help. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
<http://www.coso.org/documents/2014-2-10-COSO%20Thought%20Paper.pdf> (2019, July, 24). [in English].
5. Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary (2019). The official website of the Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Committee (COSO). <www.coso.org> (2019, July, 24). [in English].
6. Canadian Institute of Chartered Accountants (1995). Guidance on Control. Toronto, Ontario, Canada: Canadian
Institute of Chartered Accountants. [in English].
7. Kostenko, O. M. (2008). Vnutrishnohospodarskyi kontrol v systemi upravlinnia prybutkovistiu pidpryiemstv
[Internal control in the system of enterprise profitability management.]. Ekonomika APK [Economy of ACC], 12,
117-120. [in Ukrainian].
8. Bilyk, M. D. (2008). Rol stabilnoyi diyalnosti pidpryemstv u yih finansovij bezpeci [The Role of Stability
of Enterprises in Their Financial Security]. Formuvannya rynkovyh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market
relations in Ukraine], 4 (83), 129-133. [in Ukrainian].
9. Bilomistna, I. I., Horechko, V. Ye. (2012). Mehanizm zabezpechennya finansovoyi bezpeky promyslovyh
pidpryyemstv [The mechanism of financial security of industrial enterprises]. Innovacijna ekonomika.
Vseukrayinskyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal [Innovative economy. All-Ukrainian Scientific and Production
Magazine], 6 (32), 305-307. [in Ukrainian].
10. Arefyeva, O. V., Kuzenko, T. B. (2009). Ekonomichni osnovy formuvannya finansovoyi skladovoyi
ekonomichnoyi bezpeky [Economic fundamentals of the formation of the financial component of economic
security]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of economy], 1, 98-103. [in Ukrainian].

137

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Zveme vás k účasti v časopise!
EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU
Časopis vychází šestkrát ročně.
Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. února a musí byt
do dne 28. února.
Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. dubna a musí byt
do dne 30. dubna.
Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt
do dne 30. června.
Články pro zveřejnění v čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. srpna a musí byt
do dne 31. srpna.
Články pro zveřejnění v pátém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt
do dne 31. října.
Články pro zveřejnění ve šestém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt
do dne 31. prosince.

publikováné
publikováné
publikováné
publikováné
publikováné
publikováné

Požadávky k rukopisům:
Objem - 10 - 30 stranek.
Jazyk članků – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina.
U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno :
Anotace objemem 700-900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul,
akademický titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání.
Poznámky pod čarou – na každé stránce.
Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American
Psychological Association).
Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu
TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).
Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk.
Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s účelem
tisku a zveřejnění.
Adresa pro korespondenci:
E-mail: publications@eujem.cz
Web: http://eujem.cz
Adresa:
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle

138

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 4 2019

PŘÍKLADY ÚPRAVY BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY
DLE POŽADAVKŮ APA-STYLE
Všeobecná pravidla:
Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance a v transliterovaném seznamu
literatury (references) musí být zpracován na základě norem APA-Style, v souladu s požadavky APA
(American Psychological Association).
Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších
bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.
Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na způsob psaní: rovně
a kurzivou (Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.
Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž
nepřekládají se a netransliterují se. Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.
Seznam literatury (references) na konci článku se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést odkaz na
články v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě v časopisech a sbírkách,
doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:
- Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);
Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých
závorkách: [];
- Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];
- Výchozí údaje s anglickým zápisem.
V seznamu literatury (references) místo vydání pro zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském
se uvádí v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.
Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:
- pro zdroje v ruštině: http://www.translit.ru,
- pro zdroje v ukrajinštině:
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .
Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky,
název web-stránky (píše se kurzivou (Italic)), adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud
je možné datum poslední návštěvy/ náhledu web-stránky v zaoblených závorkách: () . Název měsíce
nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.
Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje,
a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce, druhý je příklad
odkazu na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).
Monografie:
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140.
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley. [in English]
Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир.
Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity].
Moscow: Ves' mir. [in Russian].
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing
the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5.
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing
the peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English]
Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна
сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.
Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna
sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological
apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury.
[in Ukrainian].

139

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Článek v časopise:
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia
Economics and Finance, 32, 1140 – 1147.
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia
Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English].
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75.
doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih.
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State
Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/
CEPSR.2017.1.55 [in Czech].
Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері
в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100.
Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual'na vlasnist' v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi
v systemi natsional'noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense
sector in the system of national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100
[in Ukrainian].
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375.
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English].
Teze a myšklenky konference:
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy
ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya,
fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovopraktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology:
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної
наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,
16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal'nogo
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove
zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo
ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17,
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].
Odkazy na web-stránky:
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc>
(2017, липень, 01)
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc>
(2017, July, 01) [in English].
140

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 4 2019

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного
університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf>
(2017, липень, 03).
Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category].
Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State
University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf>
(2017, July, 03). [in Ukrainian].
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wpcontent/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25).
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wpcontent/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). [in English].
Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія
розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21.
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).
Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization
in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy
of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21.
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/
dictionary/modernization> (03 березня 2017).
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/
dictionary/modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).
Odkazy na právní předpisy a právní dokumentaci:
Zákony a nařízení:
Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України,
19, 194.
Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999
(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian].
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)
Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code 2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)].
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21)
Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной
Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017)
Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015
(Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of
Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional'nyj
pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus'. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus].
<http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)
Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня
2005).
Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law
on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny
[The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_
1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)
141

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Dohody, konvence, doporučení:
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>
(21 листопада 2016)
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>
[in English]. (2016, November, 21)

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное
обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).
Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004
(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education,
training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi
Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> [in English]. (2013, November, 21)

Dvoustranné dohody:
Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України
та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.
Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny
ta Uryad Rosiys'koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue
2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik
Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].
Soudní dokumentace
Dokumentace Mezinárodního soudu:
Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ
<http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)
Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ
<http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)
The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.
The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].
Kauzy [soudní jednání] ECHR (do 31. října 1998):
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no. 191-A.
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no. 191-A. [in English].
142

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 4 2019

Kauzy [soudní jednání] ECHR (od 1. listopadu 1998):
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].
Soudní rozhodnutí soukromých zemí:
Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ.
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016).
Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional
Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/>
[in Russian] (2016, June 21).

143

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Become a Contributor for the Journal
EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
The Journal is issued 6 times per year.
Articles for publication in the first issue of the journal are accepted until February, 1 and will be
until February, 28.
Articles for publication in the second issue of the journal are accepted until April, 1 and will be
until April, 30.
Articles for publication in the third issue of the journal are accepted until June, 1 and will be
until June, 30.
Articles for publication in the fourth issue of the journal are accepted until August, 1 and will be
until August, 31.
Articles for publication in the fifth issue of the journal are accepted until October, 1 and will be
until October, 31.
Articles for publication in the sixth issue of the journal are accepted until December, 1 and will be
until December, 31.

published
published
published
published
published
published

Requirements to manuscripts
Page Limit is 10 – 30 pages.
The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German.
For an article in any language, the following is required in English:
an abstract (700-900 characters), a title of the article and complete data
of an author – full first and last name, academic title,
academic degree, position, and place of employment.
Footnotes are allowed, no endnotes.
Bibliography after the article is optional.
Bibliography should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological Association
(APA).
Illustrations to articles (graphics and images) should be submitted in the TIFF or JPEG format (each image
in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour printing is not available
in the Journal.
The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply with
the aforementioned requirements.
Address for service:
E-mail: publications@eujem.cz
Web: http://eujem.cz
Mailing Address:
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle

144

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 4 2019

RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING
ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS
General rules:
Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources
(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological
Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. For
more information see: http://www.apastyle.org
When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular
and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference.
Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are
not translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article.
References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to
Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly
recommend the following structure of references:
– Name of author/authors (transliterated);
– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square
brackets [ ];
– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square
brackets [ ];
– publisher's imprint information in English.
In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name of
the city should be given in English, while the name of the publishing house should be transliterated.
For automatic transliteration of Cyrillic sources, you can use the following resources
http://www.translit.ru – for sources in Russian; and http://www.slovnyk.ua/services/translit.php — for
sources in Ukrainian.
When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of
the page, name of the site (typed in Italic font), site address <URL>, marked by <> symbols, and, if
possible, the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the
language of the article.
For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of
sources and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one
is the footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.
Monograph:
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140.
Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley. [in English]
Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир.
Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. Moscow:
Ves' mir. [in Russian].
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the
peril. Washington, DC: Milken Institute, 5.
Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the
peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English]
Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна
сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.
Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna
sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological
apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury.
[in Ukrainian].

145

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Journal article:
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia
Economics and Finance, 32, 1140 – 1147.
Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia
Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English].
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75.
doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih.
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State
Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/
CEPSR.2017.1.55 [in Czech].
Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері
в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100.
Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual'na vlasnist' v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi
v systemi natsional'noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense
sector in the system of national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100
[in Ukrainian].
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375.
Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing
a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English].
Conference paper:
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy
ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya,
fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovopraktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology:
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної
наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17
травня 2013 р.), 2, 284-285.
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal'nogo
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove
zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo
ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17,
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].
Web-link:
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_
Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, липень, 01)
Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc>
(2017, July, 01) [in English].
146

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 4 2019

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного
університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf>
(2017, липень, 03).
Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category].
Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State
University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf>
(2017, July, 03). [in Ukrainian].
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wpcontent/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25).
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf>
(2017, July, 25). [in English].
Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія
розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21.
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).
Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization
in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy
of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21.
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/
dictionary/ modernization> (03 березня 2017).
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/
dictionary/ modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).
References to legislative acts and legal documents
Laws and regulations
Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України,
19, 194.
Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999
(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194.
[in Ukrainian].
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)
Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code 2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)].
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21)
Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной
Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017)
Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015
(Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic
of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional'nyj
pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus'. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus].
<http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)
Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня
2005).
Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law
on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny
[The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine].
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)
147

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Agreements, conventions, recommendations
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>
(21 листопада 2016)
International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations)
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>
[in English]. (2016, November, 21)
Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное
обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).
Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004
(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education,
training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi
Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine].
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> [in English]. (2013, November, 21)
Bilateral agreements
Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України
та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.
Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny
ta Uryad Rosiys'koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue
2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik
Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].
Judicial documents
Documents of the International Court of Justice
Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/
files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)
Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/
files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)
The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.
The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].
ECHR cases (until October 31, 1998)
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no. 191-A.
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no. 191-A. [in English].
ECHR cases (after November 1, 1998)
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].
Judicial decisions of individual countries
Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ.
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016).
Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional
Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/>
[in Russian] (2016, June 21).
148

