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INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE  
BY NATIONAL ECONOMY 

DOI: 10.46340/eujem.2020.6.5.1  

Ostap Salovskyi 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2024-9626 

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE NATIONAL 

ECONOMY INSTITUTIONS: COMPARATIVE 

ANALYSIS OF CENTRAL AND EASTERN  

EUROPEAN COUNTRIES  

Остап Саловський 
Львівський національний університету імені Івана Франка, Україна 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

The article presents a comprehensive indicator aimed to explain the development of institutions 
of a national economy. The indicator was developed as a practical implementation of the 
previously elaborated author’s approach to outlining five main groups of institutions in a national 
economy: property, power, competition, innovations, and values. The purpose of the study is to 
quantify the parameters of the evolution of institutions in the economic system of Ukraine 
compared to post-socialist countries of Central and Eastern Europe. The paper substantiates the 
structure, as well as the methodology for calculating the comprehensive indicator. The obtained 
results allowed the author to formulate a new approach to the economic clustering of post-
socialist countries of Central and Eastern Europe. In particular, the division of studied countries 
grounds not only on the basis of geographical factors but also on the development of key national 
economy institutions. 
Keywords: institutions, national economy, economic development, Central and Eastern Europe, 
comparative economics. 

Постановка проблеми. Розбіжності траєкторій економічного розвитку держав Центральної і 

Східної Європи, а також систематичні труднощі здійснення ефективних реформ в Україні зокрема, 

актуалізують проблеми розвитку і підтримки інклюзивних інституцій національної економіки. 

Окреслюючи певну лінію інституційних змін, законотворці часто застосовують ретроспективний 

аналіз господарської еволюції держави та здійснюють експертний локальний пошук інноваційних 

шляхів подальшого руху. Через непевність реформування лише на основі спостережень внутрішньої 

динаміки та консультативних оцінок, доцільно також відстежити позитивні та негативні аспекти 

імплементації аналогічних змін в інших країнах та дослідити можливості адаптації релевантного 

досвіду. Така практика дозволяє не лише дослідити позиції певної економіки серед сукупності 

подібних, але й ґрунтовніше підійти до питань запозичення зарубіжного досвіду чи залучення 

міжнародних експертів. 

Поряд з тим, через багатогранність та суб’єктивність визначень понять “інституції” та 

“інституційне середовище”, трактування їх сенсу та розробка відповідних оцінювальних показників 

є предметом наукової дискусії та практично повністю залежать від конкретних умов їх розгляду. У 

зв’язку із різними цілями міжкраїнних порівнянь, практична реалізація та смислове наповнення 

комплексного показника розвитку інституцій залишається актуальним науковим завданням. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку інституцій 

національної економіки в країнах Центральної та Східної Європи присвячені праці А.Аслунда, 

М.Гелбуди, О.-Х. Гриттена, А.Деліоса, Е.Доуарін, C.Еріксена, В.Койло, К.Мейєра, Т.Міцкєвича, 

С.Пейовича. Серед вітчизняних авторів, які займались вивченням згаданої проблематики, слід 

назвати Т.Берегой, Ю.Біленка, Д.Душейка, Л.Жукову, В.Литвина, А.Магдіч, А.Романюка, Т.Стройко. 

Однак питання наукового обгрунтування та практичної реалізації комплексного показника розвитку 

інституцій задля здійснення міжнародних порівнянь залишаються відкритими та потребують 

окремого дослідження. 

Метою цієї статті є здійснення кількісної оцінки параметрів еволюції інституцій національної 

економіки України в контексті порівняння із країнами Центральної і Східної Європи шляхом 

розробки та представлення комплексного показника розвитку інституцій господарських систем.  

Виклад основного матеріалу. Інклюзивність інституцій в економіці, на відміну від 

екстрактивності, стосується підтримки ширшого розподілу владних компетенцій, забезпечення 

конкурентного нейтралітету та вільнішого доступу до ринків, захисту прав власності і громадянських 

свобод, сприяння інноваційному розвитку1. Шлях постосоціалістичних країн Центральної і Східної 

Європи до інклюзивності загалом ґрунтувався на систематичному подоланні інституційних 

деформацій попередньої господарської системи, котра у більшій чи меншій мірі знаходилась під 

впливом ідеології соціалізму-комунізму, та здійсненні інверсійного переходу до ринку у ключових 

сферах влади, власності й конкуренції. Крім того, як зазначає частина дослідників, важливим 

чинником забезпечення стабільної макроекономічної ситуації та достатньо високих темпів 

економічного зростання стала підтримка національного культурно-етнічного духу2 і побудови довіри 

між державою, бізнесом і профспілками в процесі реформування урядової еліти і приватної власності. 

Оскільки нашою метою є квантитативне дослідження особливостей розвитку інституцій, 

в рамках аналізу послуговуватимемось викладеним раніше авторським підходом, котрий базується 

на виокремленні п’яти основних інституцій національної економіки – власності, влади, конкуренції, 

інновацій та цінностей3. Особливість побудови комплексного показника полягає в тому, що множина 

окремих часткових показників зводиться до єдиного індикатора, котрий в повній мірі відображає всі 

вхідні чинники. Для підтримання логіки викладу та спрощення розуміння доцільності вибору, вхідні 

фактори варто розділити на декілька груп за смисловим навантаженням підходу (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура авторського підходу до виокремлення  

основних інституцій національної економіки 

Джерело: розроблено автором. 

 
1 Аджемоглу, Д., Робінсон, Дж. (2017). Чому нації занепадають. Київ: Наш формат. 
2 Біленко, Ю. (2013). Деформації інституційного середовища та їхній вплив на економічне зростання в країнах 

Центральної та Східної Європи. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 32, 207-215. 
3 Саловський, О.Б. (2019). Трансформація української господарської системи у розрізі інституцій власності, 

влади, конкуренції, інновацій та цінностей. Вісник Львівського університету. Серія Економічна, 1 (57), 271-281. 
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З огляду на географічну специфіку, задля забезпечення коректних міжнародних порівнянь 

використовуватимемо дані Світового банку1 та міжнародних організацій/ проектів Doing Business2, 

The Heritage Foundation3, Transparency International4, United Nations Development Programme5,  

WE Forum6 тощо. З метою неперевантаженості моделі до кожної групи включатимемо не більше  

2–5 показників. 

В наступних реченнях розглянемо індикатори для кожної із п’яти груп інституцій. 

1. Власність. До міжнародних показників, котрі прямо або опосередковано характеризують 

стан відносин власності в економіці, належать “Вартість реєстрації власності” (Doing Business), 

“Вартість започаткування бізнесу” (Doing Business), Індекс економічної свободи: “Права власності” 

(The Heritage Foundation), “Ступінь захисту прав інвесторів” (Doing Business) та “Забезпечення 

примусу до виконання контрактних зобов’язань і розв’язання комерційних суперечок” (Doing 

Business). Оскільки для даного дослідження цікавішими є саме показники реалізації відносин 

власності та бізнесу, а не лише їх започаткування, звернемо особливу увагу на останніх три 

індикатори. 

2. Влада. Серед глобальних політичних показників науковці часто послуговуються системою 

Worldwide Governance Indicators (Світового Банку), а саме індикаторами “Політична стабільність”, 

“Врахування громадської думки та підзвітність влади”, “Ефективність уряду”, “Верховенство права”, 

“Регуляторна якість”, “Контроль корупції”. Для подальшого аналізу використаємо лише перших 

чотири показники, оскільки п’ятий за порядком індикатор (“Регуляторна якість”) частково збігається 

із дещо ширшим індикатором “Ефективність уряду”, а “Контроль корупції” характеризує досить 

специфічні аспекти реалізації влади, в той час як метою статті є дослідження загального 

інтититуційного фону. Крім того, особливості сприйняття корупції врахуємо у іншій групі 

показників. 

3. Конкуренція. До міжнародних показників, котрі визначають особливості розвитку 

конкурентного середовища в економіці, відносимо Глобальний індекс конкурентоспроможності 

(WE Forum), частку первинних галузей у ВВП країни, котра часто виступає своєрідним індикатором 

розвитку економіки та її загальної конкурентоспроможності (Світовий Банк), а також складові 

Індексу економічної свободи: “Фінансова свобода”, “Інвестиційна свобода” та “Торговельна свобода” 

(The Heritage Foundation).  

4. Інновації. Для загальної характеристики умов інноваційного середовища обрано Глобальний 

інноваційний індекс (як комплексний багатогранний показник інноваційного розвитку країн, а також 

індикатори “Частка експорту високотехнологічної продукції” та “Витрати на науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи (НДДКР)” (Світовий Банк). 

5. Цінності. Цю категорію найскладніше відобразити у вигляді кількісних показників, однак 

з метою аналізу обрано наступні: “Ступінь розкриття інформації бізнесом” (Світовий банк), Індекс 

сприйняття корупції (Transparency International) та Індекс людського розвитку. Перший характеризує 

міру і цінності відкритості підприємців та інвесторів щодо розкриття інформації про власність та 

фінансові кошти, а також ступінь захищеності такого оприлюднення. В свою чергу, Індекс сприйняття 

корупції відображає оцінки експертів та підприємців щодо корумпованості країни, а також рівень 

толерантності громадян щодо корупції. Індекс людського розвитку виступає сумарним показником 

рівня і тривалості життя, а також освіти, загальної грамотності і цінностей розвитку людського 

потенціалу.  

В цілому, отримуємо вісімнадцять показників за п’ятьма категоріями інституцій. Понад те,  

варто взяти до уваги часову перспективу аналізу. У зв’язку із різними особливостями хронології 

кожного із показників (до прикладу, показники влади та індекс людського розвитку сягають 1990-х рр.,  

 
1 The World Bank Group (2020). Country Data Reports 2004-2018. < https://www.worldbank.org/> (2020, серпень, 31). 
2 The World Bank (2020). Doing Business 2004–2018. <https://www.doingbusiness.org/en/data> (2020, серпень, 31). 
3 The Heritage Foundation (2020). Index of Economic Freedom: Property Rights 2004-2018. 

<https://www.heritage.org/index/visualize> (2020, серпень, 31). 
4 Transparency International (2020). The Corruption Perception Index 2004-2018. 

<https://www.transparency.org/en/cpi> (2020, серпень, 31). 
5 United Nations Development Programme (2020). The Human Development Index 2004-2018. 

<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> (2020, серпень, 31). 
6 WE Forum (2020). The Global Competitiveness Report 2004-2018. 

<https://www.weforum.org/search?query=global+competitiveness+report> (2020, серпень, 31). 
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в той час як глобального індексу конкурентоспроможності та багатьох інших індикаторів – всього 

2004 р.), прийнято рішення здійснювати аналіз даних з 2004 по 2018 рр. (15 років). Таким чином, 

глобальний інноваційний індекс доведеться виключити із переліку досліджуваних показників, 

оскільки відповідні дані доступні лише з 2008 р. Таким чином, отримуємо перелік із 17 індикаторів. 

Крім того, географічно дослідження включає інформацію щодо 15 постсоціалістичних країн 

Центральної і Східної Європи: Боснії і Герцеговини, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, 

Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та України. 

Через недостатність даних, аналіз не враховує Албанію, Сербію і Чорногорію. 

Після формування низки чинників та країн, слід перейти до безпосереднього створення 

комплексного показника розвитку інституцій для кожної країни. На першому етапі побудуємо 

часткові індикатори для п’яти категорій інституцій (власність, влада, конкуренція, інновації, 

цінності), після чого агрегуємо їх у єдиний комплексний показник. 

Зазвичай для першого етапу дослідники застосовують один із трьох методів: 

середньозваженого показника, багатовимірної середньої та методу відстаней. Оскільки поточне 

дослідження стосується міжкраїнних зіставлень на базі панельних даних, виражених у різних 

одиницях вимірювання, використовуватимемо метод багатовимірної середньої, методологія якого 

дозволяє звести різновимірні показники до однієї бази порівняння. Наведемо відповідні дані для 

часткових показників (табл. 1) за 2018 рр. 

Таблиця 1  

Значення часткових показників, 2018 рр. 

Країна 
2018 рік 

Влада Власність Конкуренція Інновації Цінності 

Боснія і 

Герцеговина 
0,735 0,716 0,891 0,357 0,777 

Болгарія 0,948 1,106 1,029 0,881 1,063 

Естонія 1,227 1,142 1,235 1,561 1,279 

Латвія 1,140 1,059 1,078 1,242 1,046 

Литва 1,182 1,110 1,147 1,051 1,127 

Молдова 0,747 0,911 0,778 0,256 0,841 

Північна 

Македонія 
0,822 1,045 0,882 0,388 0,995 

Польща 1,067 1,052 1,237 1,162 1,137 

Румунія 0,914 0,960 0,981 0,752 1,071 

Словаччина 1,110 1,052 1,186 0,956 0,917 

Словенія 1,216 1,369 1,178 1,384 1,085 

Угорщина 1,049 1,065 1,083 1,635 0,846 

Україна 0,599 0,689 0,690 0,512 0,885 

Хорватія 1,041 1,192 1,072 0,889 0,957 

Чехія 1,204 0,992 1,308 1,976 0,973 

Джерело: розроблено автором 

 

Особливістю середньої багатовимірної є здатність відобразити позиціонування певної країни 

відносно інших країн та середнього значення по вибірці. Країни, показник яких коливається в межах 

1, знаходяться в околі середнього значення, в той час як економіки, індикатори яких перевищують 1, 

випереджають своїх “конкурентів” в розрізі певних інституцій. Відповідно, країни з показниками, 

меншими за 1 в рамках обраного діапазону індикаторів відстають від своїх “конкурентів”. 

Перейдемо до другого етапу – побудови загального комплексного показника розвитку 

інституцій. Оскільки кожна із п’яти груп неоднаково впливає на перебіг економічного розвитку, 
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а обрані показники з різною точністю описують інституції власності, влади, конкуренції, інновацій та 

цінностей, варто їх проранжувати. Для підкреслення значимості показників всередині групи, а також 

груп в цілому надамо їм вагові коефіцієнти. Оцінивши відносну важливість кожної категорії з огляду 

на цілі дослідження, заповнивши матрицю парних порівнянь і здійснивши додаткове доопрацювання, 

отримуємо значення вагових коефіцієнтів (таблиця 2). 

Таблиця 2  

Значення вагових коефіцієнтів 

Група Вагові коефіцієнти 

Влада 0,34 

Власність 0,19 

Конкуренція 0,19 

Інновації 0,09 

Цінності 0,19 

Джерело: розроблено автором 

 

Як бачимо, в межах дослідження найбільший ваговий коефіцієнт надаємо інституціям влади, 

оскільки вони суттєво впливають на формотворення інших інституцій, а показники Worldwide 

Governance Indicators досить вдало описують їх сутність. 

Отже, з метою розрахунку індексу розвитку інституцій визначено часткові показники для усіх 

п’яти груп індикаторів, кожній із них надано вагові коефіцієнти. Тепер слід, власне, розрахувати 

комплексний індекс розвитку інституційного середовища із 2004 по 2018 роки для 15 окреслених 

країн за методом середньозваженого показника. У таблиці 3 подано значення комплексного 

показника розвитку інституцій за 2016–2018 рр. Як бачимо, у рейтингу лідирують три країни – 

Естонія, Словенія та Чехія. Аутсайдерами є Боснія і Герцеговина, Молдова та Україна.  

Таблиця 3  

Значення комплексного показника, 2016–2018 рр. 

Країна 
Роки 

2016 2017 2018 

Боснія і Герцеговина 0,721 0,742 0,735 

Болгарія 0,961 1,01 1,009 

Естонія 1,312 1,272 1,253 

Латвія 1,092 1,105 1,104 

Литва 1,182 1,141 1,139 

Молдова 0,756 0,772 0,758 

Північна Македонія 0,829 0,873 0,869 

Польща 1,159 1,092 1,118 

Румунія 0,947 0,967 0,951 

Словаччина 1,047 1,055 1,063 

Словенія 1,272 1,241 1,228 

Україна 0,650 0,670 0,680 

Угорщина 1,066 1,067 1,073 

Хорватія 1,043 1,057 1,046 

Чехія 1,237 1,186 1,209 

Джерело: розроблено автором 
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Тим не менш, з таблиці 3 за 2016–2018 рр. та на базі обраних показників спостерігаємо 

незначне, але зростання індексу розвитку інституційного середовища в Україні. З 2008 по 2015 рр. 

можна констатувати поступове, але неоднозначне падіння індексу з 0,736 до 0,625 під впливом зміни 

факторів політичного клімату, а також конкурентного і інноваційного середовищ. Загальні 

особливості траєкторії комплексного інституційного індексу України відобразимо на рис. 2.  

 

Рис. 2. Значення комплексного індексу розвитку інституційного середовища  

в Україні, 2004–2018 рр.  

Джерело: розроблено автором 

 
Загалом, досліджувані країни за відмінностями розвитку та географічним принципом часто 

розподіляють на групи. Зокрема, традиційно виокремлюємо країни Прибалтики (група 1 – Естонія, 

Латвія, Литва); країни “Вишеградської четвірки” (група 2 – Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща), 

на рівні з якими перебуває Словенія; країни-члени ЄС з дещо нижчими економічними показниками 

(група 3 – Болгарія, Хорватія, Румунія) та “наздоганяючі” економіки (група 4 – Північна Македонія, 

Боснія і Герцеговина, Молдова, Україна). Зобразимо траєкторію комплексного показника для 

чотирьох згаданих груп країн на рис. 3. 

 

Рис. 3. Траєкторії комплексного індексу розвитку інституційного середовища  

для чотирьох груп країн, 2004–2018 рр.  

Джерело: розроблено автором 
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Із графічного матеріалу бачимо, що, в цілому, розміщення ліній трендів комплексного 

інституційного показника відповідає загальному економічному розвитку відповідних країн. Лінія 

тренду групи 4 (“наздоганяючих економік”, в т.ч. України) знаходиться найнижче, а групи 3 

(Болгарія, Румунія, Хорватія) – виразно над трендовою лінією групи 4. Однак традиційний 

географічний підхід не зовсім чітко дозволяє виділити саме 4 групи країн, а також виокремити кілька 

очевидних лідерів. Лінії трендів Словенії і “Вишеградської четвірки” та країн Прибалтики 

перебувають практично на одному рівні і переплітаються майже на цілому відрізку траєкторії. 

З метою усунення згаданих недоліків розподілу, скористаємось дещо іншим підходом до розподілу. 

З огляду на деталі отриманих даних у контексті порівняння 15 країн можемо очевидно 

стверджувати про існування декількох груп країн зі схожими результатами за рівнем комплексного 

показника розвитку інституційного середовища. На наступному кроці спробуємо розбити отриману 

сукупність країн на однорідні та більш обгрунтовані групи (кластери) у порівнянні з попереднім 

підходом.  

Такий поділ можна виконати за допомогою процедури кластеризації. Для цього доцільно 

застосувати ієрархічний аналіз, котрий грунтується на використанні методу міжгрупового зв’язку та 

квадрату евклідової відстані. За результатами аналізу отримуємо чотири кластери: 

• перший кластер – Естонія, Словенія, Чехія; 

• другий кластер – Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Хорватія; 

• третій кластер – Болгарія, Північна Македонія, Румунія; 

• четвертий кластер – Боснія і Герцеговина, Молдова, Україна.  

Порівняємо середні значення індексу розвитку інституційного середовища для кожного 

кластера за 2018 рік (таблиця 4): 

Таблиця 4  

Порівняння середніх значень індексу за кластерами, 2018 р. 

Кластер Середнє значення 

1-й 1,229 

2-й 1,091 

3-й 0,943 

4-й 0,724 

Джерело: розроблено автором 

 

З таблиці 4 спостерігаємо, що загалом значення комплексного показника, найбільші 

за середнім, належать до першого кластеру. Таким чином, цей кластер містить країни з високим 

рівнем розвитку інституцій. Відповідно у другому кластері опинились країни з трохи нижчим рівнем 

розвитку інституцій, в третьому – з ще нижчою якістю інституцій, а в четвертому – з найнижчою 

у дослідженій вибірці. Крім того, до кожної групи увійшли країни, котрі мають схожі чисельні 

значення показників. На відміну від попереднього (географічного), кластерний підхід дозволяє 

точніше поділити країни на групи та виокремити лідерів. Загальні траєкторії комплексного показника 

для чотирьох кластерів зобразимо на рис. 4. 

Висновки. Важливим інструментом на шляху до побудови ефективних інституцій 

національної економіки виступає аналіз міжнародного досвіду, можливостей його запозичення, а 

також загального позиціонування досліджуваної економіки серед групи схожих господарських 

систем. За допомогою розробленого автором комплексного показника розвитку інституцій та 

аналізу значного масиву даних продемонстровано, що Україна за показниками розвитку інституцій 

належить до четвертого (останнього) за порядком кластеру серед досліджуваних 

постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи, попри вигідне географічне положення, 

наявні ресурси та значний людський потенціал. Лідерами в регіоні є Естонія, Словенія та Чехія, 

ефективний інституційний фундамент яких став опорою стійкого економічного зростання. Таким 

чином, як одну із альтернатив розвитку, доцільно взяти до уваги імітаційну модель змін і 

розглянути окремі рекомендації щодо інституційних реформ, котрі виявились дієвими у країнах 

першого та другого кластерів, зокрема у сферах реформування прав власності, організації влади, 

децентралізації та інноваційного розвитку.  
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Рис. 4. Траєкторії комплексного індексу розвитку інституційного середовища  

для чотирьох кластерів, 2004–2018 рр.  

Джерело: розроблено автором 
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INTEGRATION OF THE GAS MARKET  

OF UKRAINE INTO THE EU GAS MARKET:  

ISSUES OF MANAGING THE WORKING CAPITAL  

OF JOINT STOCK COMPANIES 

The gas industry of Ukraine is a significant component of the fuel and energy complex of the 
country. Being a party to the Treaty establishing the Energy Community, and also in the framework 
of the signed association agreement with the EU, the natural gas market is undergoing significant 
transformations. Such transformations are directly related to each of the market participants and 
primarily gas distribution companies, which provide gas transportation of the gas supply company 
to consumers with the maintenance of this process. 
The effectiveness of the Ukrainian gas market integration into the EU gas market depends on a 
number of organizational and economic issues. In addition, the political and social components 
should be taken into account. Resolving this issue is impossible without a clear vision of the 
economic component, which is a kind of basis for ensuring the integration of the domestic gas 
market. 
Joint stock companies – gas distribution companies – have to operate in accordance with the going-
concern concept, efficiently, providing consumers with gas. Activity on a base of going concern 
concept is impossible without meeting with certain requirements, namely the availability of working 
capital and profitable work. The first one, on the whole, guarantees potential solvency, the second 
one – is evidence of efficient work. In other words, one of the most important indicators of the 
management system, which is oriented on the process of providing consumers with gas in the euro 
integration conditions, is a certain increase in the absolute rate of working capital. 
In addition, the necessity of the introduction of the relative indicator system of working capital in 
comparison with sales, assets, equity, cash flows, and others into the current management 
practice is justified in the investigation. This gives an opportunity to use a number of indicators: 
working capital turnover, working capital per currency unit of sales on accrual and cash basis. 
The system of absolute and relative indicators of working capital is considered as a basic 
component of providing key performance indicators (KPIs). Monitoring of these indicators for 
compliance with a certain level is the key to the success of the integration process of the Ukrainian 
gas market into the EU market. 
Keywords: integration, joint-stock companies, gas distribution companies, working capital, 
working capital turnover, key performance indicators. 

Problem setting and its relevance. Gas distribution system operators execute vital function on the 

natural gas market. Its organizational and legal form is joint stock companies. Joint stock companies operate 

on the basis of self-financing and self-sufficiency, which is a background of the desire of such enterprises’ 

owners to achieve effective activity. 

Unprofitable nature of such type of activity actualizes the search for a system of indicators, 

management of which directs to achieve efficiency of activity at constant maintenance of process of gas 

supply. The fact, that such enterprises functioning in socially significant industry, which provides safe and 

high-quality provision of gas consumers with service of its distribution, adds value to the research issue.  
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Fulfillment of functional purpose by gas distribution companies is impossible without the availability 

of working capital, which is the guarantor of potential solvency on the one hand, ie provide activity based on 

the going concern principle, on the other hand – growth of its positive size is a consequence of profitable 

work. Thus, this indicator makes it possible to combine two important requirements: providing consumers 

with gas constantly and efficiency of activity. 

In the system of these enterprises’ management next to the absolute value of working capital the system 

of its relative indicators in comparison with sales, equity, profit, net cash flow has to be involved. Therefore, 

it is vital not only to develop such indicators but also establishing its recommended values, the possible range 

of its fluctuations. 

Analysis of recent research and publications on the topic of research. Issues on the working capital 

role and approaches to its management are devoted to the research of the following scientists: Blank I, Ionin 

Y, Kvasnitska R, Morozovkiy Y, Solyanyk L. At the same time, issues related to the turnover of working 

capital of joint stock companies engaged in gas distribution, which are carrying out activities in the industry, 

which is characterized by the national importance, affects the state of public welfare are taken on special 

research needs. 

The purpose of the article is to identify the changes, which are taking place on the gas market and 

its impact on the performance of joint-stock companies in the field of gas distribution. Theoretical 

justification of working capital role and financial ratios on its base as fundamental in the system of key 

performance indicators, which are focused on the implementation of Ukraine’s gas market integration into 

the EU market. 

Presentation of the main material. Reforms on the natural gas market of Ukraine, initiated in 2014, 

are focused on the changing the energy panorama of the country. The natural gas market, in accordance with 

established norms, functions on the basis of free good faith competition, with the exception of the activity of 

subjects of natural monopolies, and on the following principles1: 

1) safeguarding of the high level of protection of rights and interests of consumers of natural gas, 

including safeguarding of the first-hand interest of the security of supply of natural gas, including through 

diversification of sources of natural gas supply; 

2) free trade in natural gas and equal treatment of subjects of the natural gas market regardless of the 

state under the laws of which they are established; 

3) free choice of supplier of natural gas; 

4) equality in the right to carry out import and export of natural gas into/from Ukraine. 

From the beginning of the gas market reformation organizational approaches in its functioning are 

fixed by legislative acts, which are developing on the base of already established rules, which operate in the 

European Union. Among key norms, implementation of which has been achieved, are taking place now or 

will be taking place, are following: 

1. Prohibition of simultaneous distribution and supply of natural gas by one business entity. Legal 

separation (unbundling), which is a requirement of EU Directive, has been fulfilled, activity of gas supply 

has been separated from gas distribution activity in 2015. It should be mentioned, that in most cases, 

established gas supply companies are limited liability companies, which are subsidiaries of joint-stock 

companies – gas distribution companies. Aforementioned legal entities created a group of enterprises, where 

the first one – carries out activities of distribution of natural gas via a gas distribution system and performs 

operational and technological management functions in relation to it, the second – carries out natural gas 

supply. The implementation of such a measure as separation of functions is in line with the principle of free 

competition, which is the basis of the functioning of the natural gas market of Ukraine. This is also a step 

towards consumer protection in the free choice of supplier. 

2. Creation of the fully-fledged market, which provides consumers with a free choice of gas supplier. 

This requirement has been met partially. Only legal entities have a free choice of supplier. Accordingly, this 

requirement does not fully comply with the principles of Law of Ukraine «On the natural gas market», 

namely – principle of free choice of supplier of natural gas. 

3. Establishing on the natural gas market prices, in particular tariffs for distribution, which are non-

discriminatory, transparent, economically justified (taking into account the due level of return). Tariffs shall 

encourage effective trade in natural gas, development of competition, shall create economic stimuli for 

investments. 

 
1 Закон про ринок природного газу, 2015 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 37, 67. 
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4. Introduction of metering and settlements of gas volume in energy units on the natural gas market. 

Practice of using energy units for gas metering and settlements for consumed volume of natural gas is standard 

in Europe. Ukraine is currently making its first attempts at transition to such method. This approach is justified 

from the point of view observance of such principle as protection of rights and interests of consumers of 

natural gas. Due to the fact, that there are known cases, when consumers complained about the quality of gas, 

fee for consumed natural gas based on the level of its calorific value, and not for the burned cubic meters, is 

within framework of consumer’s interest. 

To achieve goals, which was set in the direction of forming a free and competitive market environment, 

a number of reform measures are being implemented. These measures apply to all natural gas market 

participants, where distribution gas companies, main function of which is to deliver gas to the final consumer 

play an important role.  

Developing the measures, connected to bringing the gas market to European standards and its 

implementation has a certain level of influence on the activities of economic entities operating in this field. 

Implementation of each new legal norm in the gas industry has certain level of influence on the interests of 

market participants, which, in particular, are joint-stock companies for gas distribution and consumers. 

Joint-stock companies – gas distribution enterprises – focused on achieving economic efficiency. 

To measure degree of efficiency and further management of activity an analysis of various indicators is 

required. Among fundamental indicators of determination the level of safeguarding the efficiency of gas 

distribution enterprises’ functioning, which are characterize enterprises’ solvency and efficiency of resources’ 

financing structure are working capital and numerous financial ratios based on it. Among these ratios, 

working capital turnover should be highlighted. The first indicator is a characteristic of the safeguarding 

of enterprise’ functioning, the second – signals about the level of efficiency. 

Changes, as external factors, which are occurring in connection with the implementation of European 

legislation should be estimated from the point of view its potential impact on working capital. In addition, 

the latest changes, namely the transition to settlements and balancing in energy units, should be taken into 

account. These changes will allow1: 

1) to introduce a differentiated gas prices depending on its quality as a commodity; 

2) to bring the gas parameters in the domestic market of natural gas to its parameters at the customs 

border of Ukraine with the European Union; 

3) to increase energy efficiency through consumers participation in the management of their own 

energy consumption including through analysis/comparison of gas volumes in units of energy with alternative 

energy sources (electricity, heat) (Table 1). 

The level of external factors’ impact, namely legal changes, is largely depends on a development 

scenario of particular measures, which are still remaining at the discussion stage and aren’t finally solved. 

At the same time, potential consequences and the options for its managing are need to be understood. 

For efficient management, executive staff need to have information, the interpretation of which 

represents the state of affairs of the enterprise. Such information could be presented as scorecard, which is 

relevant. It means this scorecard corresponds with current challenges of company. 

For joint-stock companies, which are carrying out activity of gas distribution, inventories, cash, trade 

receivables are vital resources, because listed assets embodies the receipt of economic benefits. On the other 

hand, the source of assets financing is equity and liabilities. Excess of current assets over current liabilities is 

one of the condition, that company operate on a going concern basis, which is reflected in the working capital 

indicator.  

Idea of using the working capital indicator to diagnose potential solvency is very obvious and based 

on a potential cash flows. Current assets are potential positive cash flow during the one year, whereas current 

liabilities are potential cash outflow. The norm of the business is presence of positive working capital. This 

is a confirmation of potential solvency within one year2. 

 

 

 
1 Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії, 2019  

(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67572> (2020. September, 15). 
2 Іонін, Є. Є. (2019). Діагностика відповідності платоспроможності базовим концепціям бухгалтерського 

обліку Фiнанси, облiк, банки, 1 (24), 129-137 
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Table 1 

Assessment of the changes on the gas market: impact on working capital  

of joint-stock companies 

Type of change,  

implementation date 
Impact on working capital of joint-stock companies 

Separation (unbundling) 

economic activity of natural gas 

supply from distribution  

1st of July, 2015 

There is no significant impact on gas distribution company as a separate legal 

entity. Due to the fact, that the company is natural monopolist all household 

customers and all industrial enterprises are remain its client.  

Due to the fact, that function separation directed towards development the 

competition in the gas supply segment, natural gas supplier fall within the scope 

which is manifested by the appearance and gradual increase of competitors on the 

market. In case the client churn, level of enterprises’ current assets is going down 

coupled with decreasing of current liabilities connected with the gas purchase.  

As a whole, reduction in profits lead to reduction in working capital 

Allocation the bill of natural gas 

distribution service 

1st of January, 2020 

In existence of separate bill for gas distribution, the companies get funds 

for the services provided by a direct way. This provides faster receipt 

of the most liquid resources. At the same time, this effect will be minimized due 

to reduced payment discipline at the first stage. This will be the reason 

of increase in trade receivables 

Introduction of metering and 

settlements for gas in energy 

units on the natural gas market 

16th of June, 2020 (draft law) 

 

 

These changes connected with the technical re-equipping, primarily, gas 

metering devices. Financing of the metering equipment replacement can be 

implemented in such alternative ways: 

1. Including the expenses of metering equipment replacement into 

the distribution tariff. This approach is the most justified. However, the program 

of metering devices replacement will be stretched over time on the one hand, 

and will be an additional burden for consumers – on the other hand. As a result, 

there will be increase of trade receivables as a component of working capital. 

It is possible that such receivable in some cases could be determined 

as uncollectable debts and then written off as the cost. 

2. In case of absence of expense coverage, liabilities of gas distribution 

companies will be the source of funding. Gas distribution companies will be 

forced to accumulate accounts payable. There is an increase of current liabilities 

as a component of working capital. However, this scenario is unlikely, 

for the following reasons: there is a bankruptcy risk for gas distribution 

companies because of the debt accumulation, creditors will not agree to long-

term deferral of payment . 

Changes of tariffs for natural 

gas distribution services, 

1st of January 2020, 1st of July 

2020 

Tariff increase will have a simultaneous impact on the working components: 

1) increase in asset part (by the increase of income, which provides funds flow); 

2) decrease of liabilities, the covering source of which is assets outflow, which 

was gained as a result of distribution services provision (cash). 

 
Relative indicators (financial indicators) can enhance usefulness of information on working capital. 

For a broader and more specific interpretation of the amount of working capital, it is necessary to compare 

the level of this indicator with others. For example, it is advisable to compare company’s income, profit, net 

cash flow with working capital and vice versa. Working capital and financial ratios, calculated on its base, 

create a scorecard, which allows interpreting data about the activity of joint-stock company for the efficiency 

assessment (table 2). 

Indicators of working capital turnover assist in the process of gaining an understanding of the 

company’s effectiveness, namely how the policy of company on working capital using is efficient for 

generation of sales, profit or cash flow.  

It should be highlighted, that individual result of working capital turnover ratio can’t provide 

information with a high value, due to the fact, that high turnover isn’t an evidence of absolute positive 

position, and low – negative. This thesis is true for most financial ratios. On this basis, analytical information 

is needed in dynamics and in comparison with the recommended values. Unfortunately, such information is 

absent in Ukraine. The dynamics of such indicators will subsequently make it possible to determine industry 

norms (recommended values) for each of them. 
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Table 2 

Relative indicators in assessing the efficiency of working capital 

Name of indicator Formula Interpretation 

Working Capital Turnover (WCT) 

 
WCT =  

𝑆

𝑊𝐶
, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 

S – sales (net income); 

WC – working capital 

– number of working capital 

turnovers; 

– sales volume per 1 

currency unit of working capital 

Return on Working capital based on 

accrual method (RWCp) 
𝑅𝑊𝐶𝑃 =  

𝑃(𝐿)

𝑊𝐶
, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 

P – profit; 

L – loss. 

volume of profit (loss) 1 currency 

unit of working capital 

Return on Working capital based on 

cash method (RWCCF) 
𝑅𝑊𝐶𝐶𝐹 =  

CF

𝑊𝐶
, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 

 

CF – net cash flow 

Volume of net cash flow per 1 

currency unit of working capital 

Ratio for sales by working capital 

(security of income (sales) by working 

capital) (RSWC) 

𝑅𝑆𝑊𝐶 =  
𝑊𝐶

𝑆
 

– volume of working capital  

per 1 currency unit of sales; 

– own working capital  

per 1 currency unit of sales 

Resource: built by authors 

 

Thus, it would be advisable to select profitable joint-stock companies engaged in gas distribution 

to derive recommended values to guide the decisions on working capital management. However, 

unfortunately, the operators of the gas distribution system in Ukraine remain unprofitable for several recent 

years, have a negative value of working capital and, accordingly, the working capital turnover (Table 3). 

Table 3 

Main financial indicators of joint stock companies – operators  

of gas distribution system 

Date 
Distribution system operators 

Vinnytsiagas Volyngas Zhytomyrgas 

Net loss, thousand UAH  

For the year ended December 31, 2017 (48 005) (22 360) (55 449) 

For the year ended December 31, 2018 (115 218) (69 317) (146 931) 

For the year ended December 31, 2019 (317 725) (177 374) (400 110) 

Net income(sales), thousand UAH 

For the year ended December 31, 2017 621 963 390 073 408 840 

For the year ended December 31, 2018 585 663 352 712 410 980 

For the year ended December 31, 2019 531 868 314 132 344 749 

Working capital, thousand UAH 

As at 31st December 2017 (347 784) (195 392) (122 743) 

As at 31st December 2018 (498 109) (369 486) (266 643) 

As at 31st December 2019 (850 402) (533 712) (679 628) 

Working capital turnover  

As at 31st December 2017 (178,84) (199,64) (333,09) 

As at 31st December 2018 (117,58) (95,46) (154,13) 

As at 31st December 2019 (62,54) (58,86) (50,73) 

Resource: company financial statements, author’s calculation 
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For the last 3 years the distribution system operators are characterized by the presence of net loss, 

which has a negative tendency to a significant increase: Vinnytsiagas – 6.6 times, Volyngas – 7.9 times, 

Zhytomyrgas – 7.2 times. At the same time – the volume of activity decreases: Vinnytsiagas by 15.5%, 

Volyngaz by 19.5%, Zhitomyrgaz by 15.7%. 

The amount of current liabilities of gas distribution companies exceeds the volume of current assets, 

accordingly, the working capital is presented as a negative value, which is a result of unprofitable activity, 

evidence of inefficient use of assets and capital in the process of income generation. The duration of the 

absence of gas distribution tariff revision should be taken into account. Taking into account the presence of 

a negative trend of a significant increase in the net loss, it is reasonable to introduce a limit value of expenses 

per 1 hrn. of sold products into the management accounting system. The formation of this indicator should 

take into account a number of factors: actual costs, inflation rate, price index, minimum wage growth, etc.  

Thus, the presence of systematic losses, the negative value of working capital make it possible to draw 

a general conclusion that gas distribution companies are not economically ready for long-term work 

in the integrated gas market of the EU. 

Due to the lack of enterprises in this segment that could serve as a benchmark for establishing and 

developing recommended values, it is necessary to search for and use another basis. Thus, similar operators 

of gas distribution network are electricity distribution network operators, whose activity, in contrast to gas 

distribution enterprises, is profitable (Table 4). 

Table 4 

Main financial indicators of electricity distribution network operator 

Indicators 

Electricity distribution network operator 

Vinnytsia 

oblenergo 

Volyn 

oblenergo 

Prykarpattia 

oblenergo 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Net income from product 

sales, thousand UAH (S) 
3 410 750 3 814 888 1 933 566 2 250 689 2 631 352 3 279 700 

Net financial result, thousand 

UAH (P (L)) 
294 139 81 403 13 878 13 984 140 209 249 079 

Working capital, thousand 

UAH (WC) 
146 142 5 984 (62 415) (32 384) (78 163) (37 628) 

Working capital turnover 

(WCT) 
23,3 637,5 (31) (69,5) (33,7) (87,2) 

Resource: company financial statements, author’s calculation 

 

Despite the fact that the net financial result of each company is profit, working capital is not always 

positive due to the structure of assets and liabilities, the rate of change in current assets and short-term 

liabilities. 

At the same time, comparing the data for 2018 and 2017, it should be noted, that with the increase in 

profit of joint stock companies, the working capital indicator improves and vice versa, as the net financial 

result decreases, the working capital level decreases. 

The presence of negative values of working capital for gas distribution network operators and 

electricity distribution operators is an indicator that signals the risk of loss of financial stability, ensuring 

continuous operation, as in this case a part of long-term assets is financed by short-term liabilities. And that’s 

grounds for possible bankruptcy. 

Issues about working capital management are connected with the availability of variable strategies for 

choosing the proportion of sources of financing of enterprise assets.  

Kvasnitska R. and Morozovskiy Y. in their research investigated the following strategies of assets 

financing in detail: ideal, aggressive, conservative, moderate (compromise). Each strategy provides options 

for correlation of borrowed sources in asset financing to maximize performance. The authors identified an 

additional subtype of aggressive strategy, in which non-current assets are financed by equity and short-term 

borrowed capital, and all current assets are financed by short-term borrowed1. 

 
1 Квасницька, Р. С., Морозовський, Я. Е. (2019) Аналіз підходів (стратегій) фінансування активів підприємства 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (18), 241-249. 
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This approach is currently observed in the activities of joint stock companies engaged in gas 

distribution. The working capital of these companies is negative, which causes unstable financial position 

of the enterprise, is a risk of losing solvency by enterprise. 

Balanced management of sources of company’s assets financing has a significant impact on 

sustainability and performance of companies. On this basis, working capital and working capital turnover are 

needed to be under a permanent control by management, because its value directly affects the achievement 

of company’s strategy goals.  

Joint-stock companies engaged in gas distribution are functioning in socially significant sphere, which 

implies the need for their stable, effective, continuous functioning, where, accordingly, the factor 

of availability of current assets for the realization of daily goals of the enterprise plays a vital role. At the 

current stage of economic development, the issues of introduction of key performance indicators (KPIs) are 

characterized by intensification. KPIs – indicators, which are critical to the design and implementation of 

measures aimed at increasing efficiency1. Working capital turnover – relative indicator, which could be 

chosen as a KPI for joint-stock companies, engages in activity of gas distribution. 

In the work by David Parmenter, a significant emphasis has been placed on the fact that 

the achievement of a particular indicator depends on the work of each of the employees, and thus should be 

understandable to each of them. Such indicators should be developed for all departments of the enterprise, all 

team members should be aware that their contributions shape the results of the entire enterprise2. 

It should be noted that when choosing the KPIs of an enterprise, their significance and compliance 

with certain criteria should be taken into account (table 5) 

Table 5 

Analysis of compliance of working capital turnover with KPI definition criteria 

KPI characteristics 
Analysis 

of compliance 
Justification 

1. Understanding of the measure and 

the corrective action required by all 

staff 

Yes 

Planning and economic department, accounting, sales 

department and other departments are involved  

in the work on the indicator control.  

2. Nonfinancial measures Yes Measured as a percentage 

3. Measured frequently Yes  

Each of the components should be under operational 

control (control over inventory levels, completeness 

and timeliness of settlements with debtors and creditors, 

etc.).  

4. Acted on by the CEO and senior 

management team 
Yes 

Chief executive officer and member of the board have 

to react promptly to changes in working capital turnover 

by taking appropriate decisions 

5. Ties responsibility to the 

individual or team 
Yes 

Controls over working capital turnover should  

be the responsibility of the CFO or the employees  

of the economic planning department 

6. Significant impact (affects most of 

the core critical success factors) 
Yes 

The ability of the enterprise to fulfill its obligations 

to consumers in a timely and high-quality manner 

depends on the volume of working capital, which, 

accordingly, is the key to the success of the enterprise 

7. Positive impact (affects all other 

performance measures in a positive 

way) 

Yes 

Control over working capital turnover is interrelated 

with measures aimed at increasing liquidity, the level 

of financial independence of the enterprise, etc. 

Resource: built by authors based on1  

 

 
1 Тарасенко, Л. О., Іонін, Є. Є. (2020) Достатність робочого капіталу як ключовий показник забезпечення 

ефективності діяльності операторів газорозподільних мереж. Theoretical foundations for the implementation 

and adaptation of scientific achievements in practic: the ХХIIth International scientific and practical conference 

(Helsinki, 22-23 June, 2020), 275-279. 
2 Парментер, Д. (2008). Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих 

показателей. Москва: Олимп-Бизнес. 
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To achieve strategy goals, managerial staff should control working capital and working capital 

turnover. These indicators help achieve efficient activity.  

Working capital turnover – relative indicator, which could be chosen as KPI for joint-stock 

companies – gas distribution enterprises – because it is an indicator of the generation of income, profit, cash 

flows that ensure the duration of business activities. 

Conclusion. The dynamism and substantiality of the changes, typical for the modern stage of 

development of the natural gas market of Ukraine, cause the necessity to study the influence of changes on 

the activity of joint stock companies engaged in gas distribution. 

Evaluation of the efficiency of the activity, control of its level and making of corresponding decisions 

is based on a certain amount of data on the work of the joint stock company. To this end, it is proposed to 

introduce a system of financial indicators that includes working capital and the ratios calculated on its basis. 

The proposed indicators of working capital and turnover of working capital, profitability of working 

capital on accrual and cash base, security of income (sales) by working capital are guidelines for the 

development of management decisions and the achievement of efficiency. These indicators demonstrate a 

level of financial stability. In order to achieve efficiency and minimize risks, management staff should 

consider various options for managing working capital, and choose the strategy that best corresponds to the 

current state of the enterprise. 

Since the system of indicators under consideration is crucial, it is proposed to consider working capital 

turnover as a key performance indicator (KPI). This indicator should be at the constant control of management 

personnel, requires a thorough in-depth analysis, as its changes have a direct impact on the financial stability, 

solvency of the enterprise, its functioning in accordance with the going-concern concept. 
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The article presents the results of quantitative and qualitative analysis of information activity in the 
structure of Ukraine’s national economy. In particular, with a focus on such an institutional form of 
information activity as the media, the dynamics of changes in indicators in the structure of GDP, 
capital investments, employment are considered. The author presents the changes in the structure 
of the advertising media market during the decade. The main trend is the reduction of print media 
share and the transition of activities online. Qualitative characteristics of media show the structure 
of their ownership and the institutional environment of functioning. In addition, attention is focused 
on key legislative changes aimed at greater transparency of the media ownership structure and on 
actions to bring the conditions of media operations closer to European practice. 
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Постановка проблеми. В епоху становлення економіки знань інформаційна діяльність 

в різноманітних її формах та видах знаходиться в фокусі уваги як теоретичних досліджень, так і 

практичної діяльності. Такий інституціональний вид інформаційної діяльності як медіа здебільшого 

досліджується в ракурсі якісного впливу на суспільну думку, критики або навпаки обслуговування 

інтересів політичних еліт чи, що актуально для України, інформаційної війни. Разом з тим, менше 

досліджень присвячено економічним питанням функціонування ЗМІ та їх впливу на економічні системи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням впливу діяльності ЗМІ на економічні 

процеси в Україні приділяється відносно небагато уваги, такі дослідження є певною мірою «нішовими». 

З одного боку, можна виділити пласт наукових поглядів, назвавши його «економіка ЗМІ» або «медіа-

економіка», тобто теорія, що вивчає економічні умови функціонування медіа на мікро- та макрорівнях, 

застосовуючи економічний методологічний інструментарій1. З іншого боку – можна розглядати 

діяльність ЗМІ в контексті економічних систем, тобто в якості фактору, суб’єкта чи предмета 

безпосередньо економічної науки. Разом з тим, здебільшого дослідження зосередженні на політичних 

та юридичних аспектах інформаційної діяльності, а питання місця ЗМІ у конструюванні економічної 

реальності є опосередкованими та/або похідними від інших тем. Наприклад, І. Костиря зазначає, що 

ЗМІ використовуються в якості засобів досягнення політичних цілей. В результаті широкого 

використання ЗМІ в рамках таких політичних проєктів в Україні відбувається своєрідна медіатизація 

політики та політизація ЗМІ2. В. Хорошко та Ю. Хохлачова акцентують увагу на взаємозв’язку 

діяльності ЗМІ та інформаційних загроз в період інформаційної війни3. У. Ільницька відмічає 

 
1 Хаб’юк, О. (2012). Концептуальні основи медіа-економіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 180. 
2 Костиря, І. (2013). Медіатизація політики та політизація ЗМІ як тенденції політичного процесу в Україні. 

Політичний менеджмент, 1, 109-118. <https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/08/kostyria_mediatyzatsia.pdf> 

(2020, червень, 20). 
3 Хорошко, В. О., Хохлачова, Ю. Є. (2016). Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу 

на суспільство. Частина 1. Безпека Інформації, 22 (3), 283-288. DOI: https://doi.org/10.18372/2225-5036.22.11104. 
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що в рамках національної безпеки ЗМІ можуть виступати в ролі каналів, через які здійснюється 

інформаційним наступ. Вчена відмічає, що інформаційний простір України є незахищеним від 

зовнішніх маніпулятивних впливів, в той час як український національний інформаційний продукт є 

обмеженим на міжнародному рівні1. Інструментами медіа можна як деконструювати позитивний 

імідж владних органів та в цілому держави, так і покращити їх позиції на міжнародному рівні2.  

Пласт досліджень ЗМІ стосується їх взаємовідносин із владними органами, оскільки 

забезпечення транспарентності владних інститутів є одним із ключових складників демократизації 

системи публічного управління, що є гарантом його ефективності, вільного розвитку суспільних 

відносин і становлення процесів державотворення3. П. Вербицький зазначає, що у взаємовідносинах 

органів державної влади та мас-медіа переважають недемократичні способи взаємодії, що вбачається 

у розриві між офіційним декларуванням принципу свободи слова та реальною практикою її 

впровадження4. Конструктивна взаємодія ЗМІ та органів державної влади також розглядається 

в якості умови успішного проведення реформ, забезпеченості легітимності публічної влади та 

здійснюваної нею політики, оскільки через висвітлення цих процесів одержується підтримка 

громадянами діяльності органів влади5.  

В роботах українських вчених також наявні деякі аспекти теорії модернізації. Мовиться про 

демократизацію та роль у цьому процесі ЗМІ. Зокрема, І. Підкуркова відмічає певні позитивні 

моменти – здобутки та досягнення України на шляху демократичної розбудови – а саме покращення 

в цілому свободи преси, що знаходить своє підтвердження у плюралізмі ЗМІ. Разом з тим, вчена 

також наголошує, що загрозами демократії криються у монополізації медіа-ринків, наявності 

політично заангажованих повідомлень в інформаційному просторі6.  

Дослідження українських реалій не оминули й західні науковці. Зокрема, у роботі 2004 р. 

К. Койна та П. Лісона Україна була представлена прикладом невдалих зусиль створення та розвитку 

інститутів та інституцій, направлених на досягнення економічного розвитку через відсутність вільних 

ЗМІ7. Хоча з часу дослідження пройшло вже майже 20 років, Україна все ще залишається на шляху 

до подолання корупції, тіньової економіки та досягнення транспарентного політичного середовища. 

Як зазначається «Репортерами без кордонів», Україна має різноманітний медіа-ландшафт, 

керівництво країни приймало заходи, направлені на реформування медіа-сфери, однак їх здобутки 

не є міцними, оскільки влада олігархів щодо ЗМІ залишається на високому рівні8. 

Метою статті є представлення кількісних та якісних характеристик інформаційної діяльності 

в цілому та медіа зокрема в економічній системі України. 

Виклад основного матеріалу. Статистичні дані, що стосуються інформаційної діяльності є 

обмеженими. З одного боку, вони ототожнюються з показниками розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, що стосуються в першу чергу розвитку технічних засобів. З іншого боку, 

зважаючи на сам дещо парасольковий характер явища, що вміщує у собі конструкти із різних галузей 

економіки, дані також є розрізненими та стосуються подекуди абсолютно недотичних явищ як, 

наприклад, тираж щоденних газет та публікація пресрелізів металургійних підприємств. Ба більше, 

навіть наявність індикаторів діяльності ЗМІ не завжди можуть бути релевантними сучасному етапу 

розвитку інформаційної діяльності в цілому. 

 
1 Ільницька, У. (2016). Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії 

негативним інформаційно-психологічним впливам. Humanitarian Vision, 2 (1), 2-7. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2016_2_1_7> (2020, червень, 20). 
2 Волотко, Е. В. (2019). Роль засобів масової інформації у формуванні позитивного іміджу держави. Держава 

та Регіони. Серія: Державне Управління, 4 (68), 82-87. DOI: https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-14. 
3 Пахнін, М. (2019). Правові форми взаємодії між органами публічного управління та засобами масової комунікації. 

Підприємництво, господарство і право, 6, 178-182. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.32. 
4 Вербицький, П. (2016). Взаємодія органів державної влади і мас-медіа як категорія науки про соціальні 

комунікації. Діалог: Медіа-Студії, 22, 17-28. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2016_22_4> (2020, червень, 16). 
5 Крюков, О. І., Пахнін, М. Л. (2018). До питання взаємодії публічної влади та засобів масової комунікації 

в сучасному політичному процесі, 230-238. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1240818. 
6 Підкуркова, І. В. (2019). Рівень свободи преси як показник розвиненості демократії. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, 

соціологія, 2 (41), 142-151. DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.41.168315. 
7 Coyne, C. J., Leeson, P. T. (2004). Read All About It! Understanding the Role of Media in Economic Development. 

Kyklos, 57, 21-44. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0023-5962.2004.00241. 
8 Reporters without Borders (2020). Ukraine <https://rsf.org/en/ukraine> (2020, липень, 02). 
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Аналіз інформаційної діяльності влучно почати, визначаючи її місце в структурі економіки. 

З точки зору КВЕД-20101 ми будемо вважати, що інформаційна діяльність відноситься до секції J 

«Інформація та телекомунікації». Крім того, до інформаційної діяльності ми в деяких випадках 

відносимо секцію М, оскільки консультування здійснюється з метою оптимізації процесу прийняття 

рішень у різноманітних площинах, наукова діяльність та розробки супроводжуються інформаційно-

аналітичним пошуком та можуть бути представленні у вигляді інформаційного продукту.  

У 2019 році номінальний ВВП України становив на 268,24% більше, ніж 2010 року, в той час 

як із поправкою на рівень цін, реальний ВВП (у цінах 2010 р.) зменшився на 3,28% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка номінального та реального ВВП та індексу споживчих цін  

у 2010-2019 рр., млрд грн та % відповідно.  

Джерело: побудовано автором на основі2 

 

Стрімкий приріст номінального ВВП України, середнє значення склало 22,42%, простежується 

у 2015-2018 рр. Це пояснюється збільшенням індексу споживчих цін в середньому також на 22% 

у той же період. Відповідно, обсяг реального ВВП, починаючи з 2014 р., демонструє негативну 

динаміку, що є наслідком економічної кризи, яка почалась у 2013 р., торговельної війни з Росією, 

агресії та втрати контролю над частиною території на Сході України та Криму3.  

Обсяги валової доданої вартості, що згенерована інформаційною діяльністю, у фактичних цінах 

зображено на рис. 2. Навіть у кризовий 2014 р. показники зростали, слідуючи за тенденцією зміни 

ВВП. Зважаючи на те, що в даному випадку обчислення показників здійснено в фактичних цінах, то 

збільшення обсягу валової доданої вартості секції «Інформація та телекомунікації» в 4,3 рази 

у 2018 р. є також наслідком інфляційних змін.  

В структурі ВВП за виробничим методом, частка інформаційної діяльності складає 2,9-3,9% для 

секції «Інформація та телекомунікації» та 2,3-3,3% для «Професійної, наукової та технічної 

діяльності». Хоча відсоток не є великим, проте як і у випадку із кількістю зайнятих, зростання частки 

можна пояснити в першу чергу приростом обсягів саме інноваційних сфер, пов’язаних 

із програмуванням, аніж діяльністю традиційних ЗМІ. 

 
1 KVED.UKRSTAT.GOV.UA (2020). Класифікація видів економічної діяльності версії 2010 р. 

<http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html> (2020, квітень, 04). 
2 Державна служба статистики України (2020). Національні рахунки України за 2018 рік. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/02/zb_nru2018.pdf> (2020, серпень, 29). 
3 Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. (2016). 2015 рік: Економічні підсумки для України. 

<http://www.ier.com.ua/files/Regular_products/Economic_Summary/ES_2015_ukr.pdf> (2020, серпень, 29). 
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Рис. 2. Валова додана вартість інформаційної діяльності за секціями КВЕД,  

у млрд грн та частка відповідних секторів  

у структурі номінального ВВП 

Джерело: побудовано автором на основі1  

 

 

Розглянемо показники із поправкою на інфляцію (рис. 3). В даному випадку зростання валової 

доданої вартості секції «Інформація та телекомунікації» в 2018 р. у порівнянні із 2010 р. склало лише 

36%, в той час як середньорічний приріст до базового 2010 р. становив 16,35%. Середньорічні 

ланцюгові прирости впродовж 2010-2018 рр. склали 3,7%. Найбільше значення зростання зафіксовано 

2017 р., в той час як криза 2014 р. залишила відбиток і на інформаційній діяльності, оскільки в цьому 

році зниження обсягу валової доданої вартості склало 1,48% у порівнянні із 2013 р. 

Частка основної секції, що репрезентує інформаційну діяльність, в структурі реального ВВП є 

навіть більшою, аніж у порівнянні із фактичними цінами. Це може говорити про справді структурні 

зміни із тенденцією до формування зростаючої динаміки ІКТ. 

Розглядаючи інформаційну діяльність як галузь економіки, суб’єкти господарювання секції 

«Інформація та телекомунікації» налічували близько 3,8% зайнятих працівників за результатами 2018 

р. Трохи менше – 3,6% – склали зайняті працівники секції «Професійна, наукова та технічна 

діяльність». При цьому, варто зазначити, що впродовж 2010-2018 рр., частка зайнятих останнім 

сегментом коливалась в діапазоні 3,4–3,8%, в той час, як частка секції «Інформація та 

телекомунікації» в досліджуваному періоді постійно зростає, з 2,6% у 2010 р. до зазначених 3,8% 

2018 р. Це можна пояснити наступним чином. Секція J вміщує економічну діяльність, пов’язану 

із комп’ютерним програмуванням та пов’язані із цим послуги, і частка зайнятих в цьому 

структурному сегменті зросла з 16% до майже 50% від сумарної кількості осіб, зайнятих в секції J. 

При постійній негативній динаміці змінення кількості зайнятих в традиційних ЗМІ, головною 

рушійною силою збільшення робітників в «Інформації та телекомунікаціях» є саме розвиток ІКТ, 

в першу чергу, програмістів та представників суміжної діяльності. 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Національні рахунки України за 2018 рік 

<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/02/zb_nru2018.pdf> (2020, серпень, 29). 
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Рис. 3. Валова додана вартість інформаційної діяльності за секціями КВЕД,  

у млрд грн та частка відповідних секторів  

у ВВП у постійних цінах 2010 р.  

Джерело: побудовано автором на основі1  

 

Капітальне інвестування стосується витрат на придбання матеріальних та нематеріальних 

необоротних активів і є свого роду однією із можливих мір економічного потенціалу, оскільки 

інвестиції в основні фонди в минулому періоді означають збільшення виробництва у поточному2. Для 

основної частини сфери інформаційної діяльності обсяги інвестування протягом 2010-2019 рр. 

не зовсім повторювали загальну тенденцію, оскільки в цілому сума капітального інвестування 

по України постійно зростала, починаючи з 2015 р. в середньому на 23,5% щорічно. Якщо говорити 

окремо про інформаційну діяльність, то один пік приросту капітальних інвестицій припав на 2015 р., 

тобто рік, коли простежувався найбільший рівень інфляції та стрімке зростання курсу дол. США 

(рис. 4). Цього ж року частка секції «Інформація та телекомунікації» сягала майже 9% від загального 

обсягу, що є найбільшим відсотком за досліджуваний період. Іншим роком стрімкого зростання став 

2018 за рахунок інвестицій в телекомунікації.  

Для характеристики медіа-ринку також важливим є показник вартісного обсягу рекламного 

медіа-ринку України, оскільки реклама слугує одним із головних джерел доходів ЗМІ3. Зокрема, 

у структурі рекламного медіа-ринку України простежуються суттєві зміни (рис. 5). За 9 років частка 

реклами у такій формі традиційних ЗМІ як преса зменшилась с 33% до 9%, в той час як обсяг інтернет-

реклами виріс 4% до 15%. Також суттєвого зростання набула зовнішня реклама (ООН – out of home) – 

з 15% на 5 п.п., до 20% та ТВ-реклама – з 45% до 53%. В цілому, рекламний ринок на досліджуваний 

період збільшився в 2,6 разів до 17,5 млрд грн4. 

 

 
1 Державна служба статистики України. (2020). Національні рахунки України за 2018 рік 

<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/02/zb_nru2018.pdf> (2020, серпень, 29). 
2 Heijman, W.J.M. (1998). Economic Growth. In: The Economic Metabolism. Springer, Dordrecht.  

DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-5038-5_14. 
3 Pandey, S., Dutta, G., Joshi, H. (2017). Survey on Revenue Management in Media and Broadcasting. Interfaces, 

47(3), 195-213. DOI: https://doi.org/10.1287/inte.2017.0886> (2020, серпень, 25). 
4 Всеукраїнська рекламна коаліція (2020). Об’єм рекламно-комунікаційного ринку України. 

<https://vrk.org.ua/ad-market/> (2020, серпень, 25). 
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Рис. 4. Капітальні інвестиції в інформацію та телекомунікації  

у млрд грн та їх частка у сумарному обсязі інвестицій у % 

Джерело: складено автором на основі1. 

 

 

Рис. 5. Структура рекламного медіа-ринку України у 2010 р. та 2018 р.  

Джерело: побудовано автором на основі2  

 

Окрім кількісних характеристик діяльності ЗМІ, важливим є якісний аспект їх діяльності: 

«загалом інформаційне наповнення телебачення і радіомовлення залежить від двох основних 

взаємопов’язаних складників – економічного (реклама) і політичного (залежність редакційної 

політики від позиції власників)»3. Саме питання структури власності ЗМІ є наріжним каменем 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Капітальні інвестиції. <http://www.ukrstat.gov.ua>  

(2020, серпень, 12). 
2 Всеукраїнська рекламна коаліція (2020). Об’єм рекламно-комунікаційного ринку України. 

<https://vrk.org.ua/ad-market/> (2020, серпень, 25). 
3 Ковалевський, В. (2009). Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України. Політичний менеджмент, 

5, 109-119. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2009_5_14> (2020, серпень, 27). 
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в дослідженнях впливу медіа-сфери на становлення демократії, а через неї – розвиток ринкових 

відносин, а також впливу на соціально-політичну ситуацію не лише в окремих країнах, а й 

на міжнародному рівні. З точки зору політичної економії, індустрія ЗМІ відіграє значну роль 

у легітимації нерівності у статках, владі та привілеях. Коли контроль над потоком інформації, знань, 

цінностей та образів зосереджується в руках тих, хто поділяє владу домінуючого класу, правлячий 

клас встановлює, що буде циркулювати через ЗМІ, щоб відтворити структуру класу нерівності, від 

якої вони отримують вигоду. ЗМІ як галузь економіки мають вирішальне значення для створення 

надійної інформації, знань, ідеології та пропаганди в сучасних капіталістичних суспільствах1. 

Можна виділити чотири широкі групи режимів власності медіа, що є, говорячи мовою Вебера, 

«ідеальними типами»: бізнес-інструменталізм (business instrumentalism), політичний інструменталізм 

(political instrumentalism), публічна служба (public service), пристосування до аудиторії (audience 

adjustment)2. Ці типи насправді не існують відокремлено одне від одного, вони можуть поєднуватись. 

Наприклад, останній тип, що передбачає націленість на цільової аудиторії може реалізовуватись 

із політичною метою. Навіть поверхневий аналіз українських ЗМІ підтверджує саме цю думку. 

У випадку України економічна сила медіа-конгломератів збільшує їхнє становище в суспільстві, 

завдяки чому вони стають потужними інституціями зі значною політичною владою, оскільки 

власники медіа найчастіше є наближеними особами то політичних еліт. Зважаючи на те, що 

висвітлення політичних та економічних подій може впливати на рішення суб’єктів господарювання 

та громадян відповідної країни (тут ми говоримо і про політичний вибір, і про прийняття 

управлінських рішень), важливим є критичне осмислення як джерел інформації, що висвітлюються 

ЗМІ, так і безпосередньо їх власників. 

З метою сприяння більшої транспарентності медіа-середовища ВРУ 3 вересня 2015 року 

ухвалила Закон України №674-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері 

телебачення і радіомовлення»3, який зобов’язує суб’єктів інформаційної діяльності розкривати дані 

щодо структури їх власності та надавати відомості про кінцевого бенефіціара-власника компаній. 

В Україні ЗМІ є здебільшого приватними, а не суспільними, зважаючи на те, що олігархи та 

керівники підприємств у 1990-х рр. спромоглися накопичити великі обсяги капіталу, засновуючи 

на ці ресурси медіа-компанії та інвестуючи в їх розвиток4. За дослідженням Інституту масової 

інформації, неприбуткової медійної громадської організації, станом на серпень 2020 р. близько 40% 

українських онлайн-медіа продемонстрували переважну прозорість своїх даних, 46% – середній 

рівень прозорості даних, 10% – переважно непрозорі, а 4% – абсолютно непрозорі5. Дослідження 

прозорості новинних вебсайтів, яке охоплює такі аспекти відкритості як наявність контактних даних 

редакції, головного редактора або особи, відповідальної за контент, і про власників (кінцевого 

бенефіціара) онлайн-видання. Для порівняння, 2019 р., станом на вересень, переважно прозорими 

було 28% кількості досліджуваних онлайн-медіа, 52% продемонстрували середній рівень прозорості, 

18% були переважно непрозорими і абсолютно закритими – 2%6.  

Саме онлайн-медіа на сучасному етапі розвитку країни є переважним джерелом новинної 

інформації і є наслідком глобальних структурний змін у медіа-сфері, про що свідчать результати 

дослідження USAID-Internews в Україні, опубліковані у 2019 р.: у 2019 р. 68% респондентів 

 
1 Meier, W. A. (2002). Media Ownership – Does It Matter? In Networking Knowledge for Information Societies: 

Institutions & Intervention, 298-302. <http://lirne.net/resources/netknowledge/meier.pdf> (2020, серпень, 13). 
2 Benson, R. (2016). Institutional Forms of Media Ownership and Their Modes of Power. In Journalism Re-examined: 

Digital Challenges and Professional Reorientations (Lessons from Northern Europe), 27-48. 

<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/J/bo25035299.html> (2020, серпень, 13). 
3 Закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової 

інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, 2015 (Верховна 

Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-19#Text> 

(2020, серпень, 13). 
4 Reporters without Borders. (2017). Медіавласність має значення. <http://ukraine.mom-rsf.org/ua/> (2020, серпень, 13). 
5 Інститут масової інформації. (2020). Дослідження прозорості новинних вебсайтів. <https://imi.org.ua/monitorings/ 

40-ukrayinskyh-onlajnmedia-demonstruyut-prozorist-svoyih-danyh-doslidzhennyaimi-i34621> (2020, серпень, 13). 
6 Інститут масової інформації. (2019). Дослідження прозорості новинних вебсайтів. 

<https://imi.org.ua/monitorings/lyshe-28-zagalnoukrayinskyh-onlajn-media-demonstruyut-prozorist-svoyih-

danyhdoslidzhennya-imi-i30047?fbclid=IwAR0tz_Vp1DoWPF7cYJczAhYPDc_BBosqfxwKnR4T3JFq8n8YZE_S8p8Zqc> 

(2020, серпень, 13). 
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відповіли, що використовують соціальні мережі для отримання новин, 66% – телебачення, 59% – 

новинні сайти, 15% – друковані ЗМІ. Для порівняння, у 2015 р. 51% респондентів використовував 

соціальні мережі, 85% – телебачення, 47% – сайти новин, 31% – друкована преса1. При цьому довіра 

до ЗМІ зменшується, причиною чого респонденти називали політичні компанії та перенасиченість 

політичною тематикою. Рівень довіри чи недовіри до джерел інформації визначається користувачами 

як співпадіння із власною суб’єктивною думкою, а не на засновується на аналізі фактів, власників 

тощо. Це ж дослідження USAID-Internews показує, що майже 60% респондентів не вдаються 

до критичного осмислення медіа, а покладаються на вподобання, звички та очікуваність новини. 

2019 р. більше 43% респондентів знали власників загальнонаціональних телевізійних каналів, а ще 

11% зазначили, що їм важно відповісти на це питання. При цьому, у 2019 р. змінилась структура 

відповідей на питання важливості обізнаності власників ЗМІ у порівнянні із 2015 р. Зокрема, якщо 

у 2015 р. 39% респондентів вважали вважливим знання щодо власників, то у 2019 р. ця частка склала 

30%, в той час як частка осіб, що вважають це неважливим зросла с 54% до 58%2.  

Власниками найбільших медіа-конгломератів України є особи із числа найбагатший людей – 

Р. Ахметов, В. Пінчук, Д. Фірташ, І. Коломойський, С. Курченко3. За дослідженням 2016 р., ринок 

телевізійного медіа є висококонцентрованим: чотири медіа-компанії поділяють між собою частку 

аудиторії в 76,25%, при цьому кожна груп має аудиторію в 20% – StarLight Media (21,68%), 1+1 медіа 

(20,49%), Inter Media (21,42%) і «Медіа Група Україна» (12,66%). Таку ж характеристику – висока 

концентрація – має сегмент радіо (на 4 компанії припадає 92,23% аудиторії України), при чому три 

з чотирьох основних власників є учасниками топ-найбагатших людей. Друковані медіа та онлайн-

ринок не є висококонцентрованими. Топ 4 друкованих ЗМІ займають 18,60% читацької аудиторії, а 

на 4 найбільші власники інтернет-медіа приходиться лише 17,56% читацької аудиторії4. 

Наразі найбільш дискусійним документом, що потенційно може суттєво змінити медіа-ринок є 

законопроєкт №2693 «Про медіа»5, метою якого є створення оновленої системи правових норм, 

спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, гармонізація із європейським 

законодавством. Зокрема, має відбутись імплементація норм з Європейської конвенції про права 

людини та практики Європейського суду з прав людини, Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа 

послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 

14 листопада 2018 року. В альтернативу до цього законопроєкту зареєстровано ще два, але один 

із них було вже відхилено. Більше того, документ доопрацьовували та оновлений проєкт 

представлено на сайті ВРУ6. 

З точки зору оновлення української правової системи, потенційно закон має на меті внести 

зміни в закони, що були прийняті більше 20 років тому і не враховують появу нових форм медіа. Крім 

того, передбачається оновлення термінологічної складової, в тому числі, офіційна заміна застарілого 

поняття «засоби масової інформації» на «медіа». Хоча нове регулювання має на меті приведення 

практики діяльності медіа до загальновизнаних стандартів плюралізму, прозорості, рівності, свободи 

слова та розвитку конкурентного середовища, деякі його положення викликають дискусії 

у професійному середовищі7. Зокрема, це стосується посилення ролі державного регулятора у цій 

сфері, а також конкретного переліку забороненої інформації та власників медіа (це стосується країни-

агресора, органів влади та їх юридичних осіб, окрім прописаних виключень, політичні партії та 

 
1 USAID-Internews (2019). Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р. 

Опитування USAID – INTERNEWS. <https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hSD2KoxoKkamCarUX7f/view> 

(2020, серпень, 13). 
2 Там само. 
3 Reporters without Borders. (2017). Медіавласність має значення. <http://ukraine.mom-rsf.org/ua/> (2020, серпень, 13). 
4 Reporters without Borders. (2017). Медіавласність має значення <http://ukraine.mom-rsf.org/ua/> (2020, серпень, 13). 
5 Проєкт Закону про медіа, 2019 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812> (2020, серпень, 01). 
6 Проєкт Закону про медіа, 2020 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353> (2020, серпень, 05). 
7 Петренко, Г. (2020). Переваги й недоліки доопрацьованого законопроєкту «Про медіа». Медіапідсумки  

23–29 червня 2020 року. Detector.Media <https://detector.media/infospace/article/178372/2020-06-30-perevagi-

inedoliki-doopratsovanogo-zakonoproektu-pro-media-mediapidsumki-2329-chervnya-2020-roku/>  

(2020, серпень, 05). 
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релігійні організації). Доопрацьований потенційний закон детально прописує регулювання у сфері 

власності медіа, а також передбачає розкриття всіх ланок власників, що як було згадано вище, має 

вагоме значення для впливу на політичну та соціально-економічну систему країни. 

Висновки. Аналіз кількісних показників інформаційної діяльності, як галузі економіки, 

в структурі національної економіки України показав, що її частка є досить малою, хоча протягом 

десятиліття має тенденцію до зростання. В першу чергу це збільшення стосується інформаційної 

сфери в розумінні інформаційно-комунікаційних технологій та програмування, в той час як 

показники традиційних ЗМІ мають тенденцію до зменшення. Ба більше, аналіз рекламного ринку 

України, який має безпосереднє відношення до медіа-сфери, показує структурні зміни у бік 

зменшення друкованої преси та переходу у онлайн сферу та розширення телебачення. 

Якісні характеристики інформаційної діяльності, зокрема ЗМІ, стосуються здебільшого 

структури їх власності, інституціонального середовища функціонування. В Україні економічна сила 

медіа-конгломератів укріплює їхнє становище в суспільстві, завдяки чому ЗМІ є потужними 

інститутами зі значною політичною владою, зважаючи на наближеність власники медіа 

до політичних еліт. При цьому в даний час продовжується процес державного реформування медіа-

сфери, в тому числі оновлення законодавчого регулювання. Ці питання стосуються наближення 

української практики до європейської та більшої транспарентності структури власників, оскільки 

критичне осмислення як джерел інформації, що висвітлюються ЗМІ, так і безпосередньо їх власників 

має важливе значення для політичних і управлінських рішень суб’єктів господарювання та громадян 

країни.  
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT 

OF INNOVATIVE ACTIVITIES  

IN THE SHIPBUILDING INDUSTRY 

The main problems and features of the shipbuilding industry are generalized. The most effective 
ways to solve the problems of the shipbuilding industry and its further development are 
substantiated, such as intensification of innovative activities of enterprises in the industry, 
completion of their organizational and structural transformations, the formation of an 
organizational and economic mechanism for managing innovative activities of shipbuilding 
enterprises. The structural components of the organizational and economic mechanism for 
managing innovative activities of shipbuilding enterprises are determined. The blocks of the 
above-mentioned organizational and economic mechanism are identified, the composition of 
which is implemented using socio-economic, organizational-technical, informational, and legal 
methods united by characteristic features in rules, methods, tools, and procedures. 
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Target setting. Shipbuilding is a strategic and important industry of the national economy. At the 

current stage, the main goal of shipbuilding development is to meet domestic demand and ensure 

competitiveness in foreign markets. This goal determines one of the urgent problems of intensification of 

innovation-driven of the shipbuilding industry, including the task of forming an effective mechanism for 

managing the innovative activities of shipbuilding enterprises and the commercialization of its results. The 

mechanism for managing innovative activities both at the level of the shipbuilding industry and enterprises, 

and especially high-tech knowledge-intensive enterprises, remains insufficiently studied, and the question of 

its structure remains debatable today. This is due to the different sizes of enterprises and different goals and 

tasks of their operation in a competitive environment. In such an important industry as shipbuilding, a number 

of problems have accumulated, the solution of which is impossible without its modernization and reform, 

creating a favourable investment climate, increasing interest in implementing an innovative way of 

development. Therefore, the study of problems and prospects of the shipbuilding industry, the opportunities 

of its innovation-driven development is of some interest. 

Purpose statement. The purpose of the study is to consider the features, opportunities and prospects of 

innovation-driven development of the shipbuilding industry in Ukraine. 

The statement of basic materials. The main problems of the shipbuilding industry stem from its 

features: the duration of building periods of ships and their significant cost. These problems are largely due 

to the fact that shipbuilding belongs to the mechanical engineering industries, which are difficult to adapt to 

market realities. In addition, there are a number of other problems. Firstly, problems related to obsolete 

infrastructure of production facilities, technologies and equipment and the costs of their use as a result; 

unsatisfactory production rates; lack of financial resources due to low credit and investment attractiveness of 
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projects; low growth rates of related industries, and often a decline in their production; inefficient cooperation 

of enterprises due to violation of technological relations; shortage of highly qualified specialists. Secondly, 

there are the problems of improving the seaworthiness of ships and reducing operational restrictions. The 

issue of import substitution and relations with suppliers is a separate problem. Therefore, the further 

development of shipbuilding is determined by both external (global trends in technical and economic 

development, competition in world markets, the emergence of new energy sources) and internal factors 

(priority development goals, needs for specific products, level of organizational and technological 

development, etc.) and dealing with system problems. 

Today, there is a state policy formed on a low-tech basis in Ukraine. In addition to the immature market 

environment, there are such phenomena as imperfection (in fact, lack) of strategic innovation management, 

insufficient institutional support for innovative activities, lack of demand for innovation and the practice of 

motivating participants in innovation processes. Innovative activities are positively influenced by forms of 

ownership, territorial factor, microsystem of innovation infrastructure, availability of innovative research 

institutions and globalization processes1. 

However, the most effective way to solve the problems of the shipbuilding industry is to find ways to 

intensify innovative activities. Innovation is not only the most important means of competitive struggle, but 

also a factor of sustainable development. 

There is an extremely low level of innovation processes in the machine-building complex of Ukraine2. 

The problems of unsatisfactory operation of the innovation and investment mechanism of the machine-

building complex of Ukraine could not be ignored by shipbuilding either. With the transition of domestic 

shipbuilding to operation in new conditions, it became clear that we need intensification of innovative 

activities, which should not end with researches, but with commercialization and market entry of products 

that have consumer demand, and to change approaches to its organization. 

To do this, in practice, a sequence of interrelated actions related to creation of innovative products 

should be built, including formation of the concept of innovative project, carrying out of applied researches 

with technology development, design and production of final products, its commercialization and taking 

measures to assure markets. 

One of effective ways of further development of innovative activities could be the organizational and 

economic mechanism of their management3. 

The components of such mechanisms as elements of any economic system should provide the basic 

functions of management, including planning and organization of activities, incentives and control. Taking 

this into account, it should be considered that the formation and development of the organizational and 

economic mechanism of innovative activity in the shipbuilding industry should be aimed at planning and 

organisation of measures to intensify and stimulate innovative activity, as well as monitoring, evaluation and 

control of its results. 
The structural components of the proposed organisational and economic mechanism for managing 

innovative activities of shipbuilding enterprises are presented in Table 1. 

When forming the mechanism, it is advisable to use a combination of system and process approaches, 

as in the system approach innovative activity is considered as a set of interrelated elements (structures and 

methods), and in the process approach management of any activity should be considered as continuous 

interrelated actions to perform management functions. 

To ensure greater efficiency, the structure of the organizational and economic mechanism for managing 

innovative activities in the shipbuilding industry should consist of five key blocks. The first block is technical 

support for innovative activities. It defines the technologies and equipment that can be used to create innovative 

products, the condition of fixed production-related assets, their technological maintenance and future plans for 

their renewal. The second is financial and economic support for innovative activities. It includes the necessary 

financial and administrative resources that can be involved in innovative activities, as well as the necessary 

conditions for their rational use and the formation of proposals on the necessary structural changes. 

 

 
1 Казачков, І., Стємпень, О. (2013). Шляхи забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства. 

Запорізька державна інженерна академія <http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_090.pdf> (2020, May, 25). 
2 Dedahanov, A., Rhee, C., Yoon, J. (2017). Organizational structure and innovation performance. Career 

Development International, 4, 22-26. 
3 Сакун, Л. (2017). Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі України. 

Економічний вісник, 3, 119-127. 
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Table 1 

Structural components of the organisational and economic mechanism  

for managing innovative activities of shipbuilding enterprises* 

Components  Types of components  

Methods  Organizational and administrative, economic, informational, 

motivational 

Tools  Legislation in the area of innovation, tax benefits, personnel 

incentives and motivation, operational planning, monitoring, 

control and accounting. 

Resources  Material and technical, administrative, financial, labour 

Processes  Creation and implementation of innovations, research and 

development and engineering efforts, stimulation and motivation, 

protection of intellectual property, commercialisation of results, 

development of innovation potential. 

Technologies for managing innovative 

activities of the enterprise 

Informational, organizational 

* Made by authors  
 

The third is legal support (it guarantees legally competent support for innovative activities). The fourth is 

information support. This block enables management subjects to obtain in a timely manner the necessary 

information related to the creation and commercialisation of innovations in the continuous value chain and 

the provision of consulting services. The fifth block is organisational support, which provides for the creation 

of optimal conditions for achieving the set goals of innovative activity and ensuring control over its 

implementation at enterprises. 

The above blocks of the organisational and economic mechanism are implemented using socio-

economic, organisational and technical, information and legal methods, which are combined into rules, 

methods, tools and procedures on the basis of their characteristic features. The toolkit ensures 

the implementation of significant processes of innovative activity of the enterprise by implementing specific 

management technologies. 

It should be noted that no mechanism can create innovations itself; it only helps to improve 

the conditions for their creation in large corporations and holdings, as well as in smaller companies. 

The functioning of the mechanism would allow small and medium-sized enterprises to contribute 

to the innovative development of large associations and to acquire themselves the missing intellectual 

resources through the diffusion of innovation and knowledge1. 

Adoption of new technologies and innovations by the enterprise requires an objective assessment of the 

parameters and characteristics of its potential, which are important in carrying out investment activities by 

developing and implementing a new innovative development strategy. In modern conditions, each business 

entity needs to objectively understand the theoretical and practical foundations of the regularities of the 

process of forming the structure, sources of growth, methods of assessment and development of directions 

for the effective use of such potential. Professional awareness of these issues will enable us to objectively 

assess our real capabilities, develop new areas of innovative activities and create an effective strategy 

for innovative development2. 

Critical analysis of the situation has shown that changes in the situation and the achievement 

of significant results must be ensured, first of all, by creating a need for innovation, and then this need will 

lead to the necessity for intensification of innovative activities, creation of conditions for the development 

of new methodological tools and organisational technologies. 

At the same time, an effective way to change the situation will be to complete the organizational and 

structural transformations of enterprises that are currently underway in the industry, with the consolidation 

of assets, merger and acquisition of enterprises into large integrated structures with the development of their 

infrastructure in the common economic space. 

 
1 Rodgers, E. (2003). Diffusion of Innovations. New York: Simon and Schuster. 
2 Язлюк, Б.О., Питель, С.В., Шумський, А.В. (2013). Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку 

виробництва з врахуванням регіональної стратегії. Сталий розвиток економіки, 1 [18], 224-230. 
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The successful development of shipbuilding and other branches of domestic industry largely depends 

on how the innovative policy aimed at building a new economy will be implemented within the Industry 4.0 

concept. These successes will become more apparent when the results of production and innovation activities 

are almost fully reflected in the digital environment, and the transformation of knowledge into innovation 

and their subsequent commercialization will become routine procedures, as digital technologies will create 

excellent conditions for product implementation from design concept to production planning, sales and 

subsequent service. 

These trends should undoubtedly be taken into account in the strategic plans for the development of 

the shipbuilding industry, therefore, taking into account the prospects of the digital economy, the 

intensification of innovative activities will be accompanied not only by methodological and organizational 

support in the creation and promotion of innovations, but also by assistance in the introduction of digital 

technologies at specific enterprises within the Industry 4.0 concept, including product lifecycle 

management from design to implementation, justification of necessary decisions. In addition, the incentive 

system itself must be changed, with targeted support of enterprises depending on their success in innovative 

activities. 

In the coming years, significant efforts must also be focused on a number of scientific and 

methodological issues. Thus, the factors and conditions that determine the innovative development of 

enterprises in the industry have not yet been fully analyzed, and no definitions and concepts of the essence 

of the innovation potential of not only vertically integrated large and especially large companies, but even 

small and medium-sized companies in the shipbuilding industry have been formulated. The essentially 

different definitions of innovation, innovative activities, high-tech products and services, criteria for the status 

of enterprises and their innovation potential, and other characteristic components do not allow to 

unambiguously describe the procedures required the effective operation of shipbuilding enterprises in the 

field of innovation. In addition, tools to stimulate innovative activities and methods to assess their 

effectiveness also need to be improved, especially taking into account the ranking of priorities in the 

competitive environment. 

Summarizing the above, it can be stated that these issues and problems require a more detailed 

development of the theoretical basis and methodology of innovative development of both enterprises and the 

shipbuilding industry as a whole. 

It should be noted that large organizational and economic structures that have sufficient resources to 

carry out innovative activities often suffer from the low receptivity of their management to innovations, and 

the main drivers of innovative activity in the shipbuilding industry are smaller high-tech, knowledge-intensive 

enterprises. For example, small innovative enterprises established at higher education institutions, as more 

mobile enterprises, could provide the most significant results in innovative activities for the shipbuilding 

industry. 

Conclusions. Since the successful development of the shipbuilding industry is influenced by a number 

of systemic problems, to solve them the state must ensure the impact on the development of the industry: 

both directly in the form of orders for products and indirectly in the form of legislative preferences to reduce 

the tax burden, “cheap” loans, erection on legislative barriers for importers, etc. 

The implementation of proposals within the organizational and economic mechanism for managing the 

innovative activities of shipbuilding enterprises will make it possible to make a qualitative leap in their 

activities, change relations with suppliers and consumers, coordinate the work of all functional divisions of 

enterprises and significantly improve the efficiency of their activities. At the same time, the mechanism itself 

can be considered as an enterprise development orientation using promising marketing solutions provided by 

the digital economy, and is able to ensure the formation of progressive ideas and growth of competitive 

advantages. 

Intensification of innovative activities must be accompanied not only by methodological and 

organisational support in creating and promoting innovations, but also by assistance in implementing digital 

technologies at specific enterprises within the Industry 4.0 concept, including product lifecycle management, 

resource planning and product manufacturing. 
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The article provides a systematic analysis of risk management methods in wholesale enterprises 
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is based on the fact that certain situations in wholesale trade do not provide managers with the 
opportunity to prevent losses, and management decisions, in this case, should be aimed at 
building readiness for their occurrence. General recommendations for the choice of risk 
management method in wholesale enterprises depending on risk factors are given. A systematized 
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ways and means to influence emerging risk situations. It is proposed to implement an integrated 
system of risk management methods at wholesale trade enterprises. Perspective directions of 
research of risk management at the enterprises of wholesale trade are defined. 
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Statement of the problem. In a changing dynamic environment, wholesale enterprises, in general, 

always have business risks. Risk is an economic concept that reflects how stakeholders in economic relations 

percept objectively existing uncertainty and conflicts, inherent to the processes of goal setting, management, 

decision-making, and evaluation, burdened with possible threats and failed opportunities. Wholesale 

enterprises face a huge number of negative factors like instability of supply, late and incomplete payments 

by consumers, difficulties in attracting credit resources, which affect the end result of their activities – the 

amount of profit. The result of effective risk management determines how to obtain the economic effect for 

these enterprises. Thus, the issue of risk management at wholesale enterprises is quite relevant in market 

conditions. 

Analysis of recent research and publications. Different theoretical and practical aspects of risk 

management at enterprises are studied in the works by such domestic and foreign authors as R.M. Kachalov 

and B.G. Kleiner1 who believe that the main types of risk management are methods of risk avoidance, its 

localization, dissipation, and compensation. A close position is supported by G.S. Tokarenko2, who offers to 

consider risk transferring as one of the types of risk management methods. In essence, the transferring of risk 

implies its transfer to another economic entity, which means the transfer of responsibility for the risk to a third 

party and, in our view, partially is a method of risk avoidance. The same viewpoint is supported 

by V.A. Uspenskyi3, who claims that to some extent all methods of risk management are aimed at minimizing 

it. But, following the principles of minimization, the author offers a different division of risk management 

methods: loss prevention, self-insurance, insurance, risk transferring, and its diversification. 

O.V. Raievnieva4 believes that the classification of risk management methods should be organized according 

to the basic laws of the management system. Accordingly, all methods can be classified as organizational 

(administrative), economic, and socio-psychological. More large-scale theoretical study of possible 

approaches to the classification of risk management methods of trade enterprises was carried out 

by V.A. Borovkova, whose works define up to fifteen classification features, which should contribute 

 
1 Качалов, Р. М. (2012). Управление хозяйственным риском. Москва: Наука.; Клейнер, Г. Б. (1998). Стратегии 

бизнеса: аналитический справочник. Москва: КОНСЭКО. 
2 Токаренко, Г. С. (2016). Методы управления рисками в компании. Финансовый менеджмент, 4, 130-143. 
3 Успенский, В. А. (2014). Методы управления риском. Финансы и кредит, 7, 43-50. 
4 Раєвнєва, О. В. (2016). Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі. Харків: ІНЖЕК. 

https://orcid.org/0000-0003-1803-6231
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to systematization and putting in order existing methodological support (by the direction of impact, source 

of impact, forms, scope of coverage, number of goals, depth of impact, content, duration, etc.)1. 

Besides, research in this field has been carried out by other scholars as well. 

Previously unsolved parts of the general problem. Despite a significant number of theoretical and 

practical works, scholars note that existing developments do not allow to form a systemic perception of the 

content of risks and their typology in wholesale trade mainly because the specifics of the industry are ignored, 

so nowadays it is extremely important to develop risk management methods at wholesale enterprises. 
The purpose of the article is to analyze the state of risk management at wholesale enterprises, to 

identify its gaps and shortcomings, and to develop methods of risk management at these enterprises. 

Presentation of the main research material. Risk management methods are considered in academic 

literature from different positions. 

Substantive aspects of different types of risk management methods, presented in Table 1, give 

possibility to deduce that their general focus is to minimize risks and their consequences. 

From our standpoint, the consideration of all management methods as a system of means 

to influence risks is more of a theoretical nature but really important for the development of risk 

management theory. Meanwhile, their simultaneous practical implementation, especially in the trade, 

would significantly complicate the decision-making process and provoke resistance from managers 

of trade enterprises. 

Table 1 

Typology of risk management methods 

Type of risk management  

method 
Content 

1. Risk avoidance Deliberate refusal to make decisions that in any way will contribute  

to the emergence of a risk situation. 

2. Localization. Differentiation of the system of rights, powers, and responsibility  

so that the consequences of the risk situation would not affect  

the implementation of a management decision. 

3. Dissipation. Risk distribution between different objects.  

4. Compensation. Creation of preventive conditions that exclude the emergence  

of risk causes and factors.  

Source: developed by the author based on sources2.  

 
Therefore, for the development of transparent information and methodical support for risk management 

at wholesale enterprises, in our opinion, it is more reasonable to follow the typology of management methods 

by the direction of impact. But returning to its content, we see it necessary to remark that along with the 

methods of avoidance, localization, dissipation, and compensation of risks, it is advisable to add adoption to 

the main types of risk management methods. This suggestion is stipulated by the fact that certain situations 

in the activities of wholesale enterprises do not leave managers with opportunities other than to form readiness 

for risk emergence.  

In order to systematize the author's suggestion to differentiate types and kinds of risk management 

methods at wholesale enterprises, we have developed a portfolio of management methods systematized 

by types, which alleviates the manager's choice of ways and means to influence emerging risk situations 

(Table 2). 

Consequently, despite the universality of most risk management methods, each one has its own 

characteristic features, advantages and limitations for use in the field of wholesale trade. That is why 

management decision-making must be scientifically grounded to ensure the economic feasibility of the costs 

for the introduction of one method or another. 

 

 
1 Боровкова, В.А. (2014). Управление рисками в торговле. Санкт-Петербург: Питер. 
2 Качалов, Р. М. (2012). Управление хозяйственным риском. Москва: Наука; Клейнер, Г. Б. (1998). Стратегии 

бизнеса: аналитический справочник. Москва: КОНСЭКО.; Успенский, В. А. (2014). Методы управления 

риском. Финансы и кредит, 7, 43-50. 
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Table 2 

The portfolio of risk management methods at wholesale trade systematized by types 

Type of risk management  

methods 

Types of risk management methods  

at wholesale enterprises 

Avoidance Refusal to work with unreliable partners; insurance; search for guarantors; 

limitation; implementation of control systems and partial duplication  

of functions in the functioning of the wholesale trade enterprise. 

Localization Outsourcing; disaggregation. 

Dissipation Horizontal integration with suppliers; commodity diversification; regional 

diversification; diversification of suppliers (carriers). 

Compensation Strategic planning; forecasting and monitoring of the environment condition; 

forecasting and monitoring of commodity markets; active marketing; flexible 

pricing; self-insurance through the creation of commodity, financial, staffing 

reserves; implementation of training and motivation programs for staff. 

Adoption Self-insurance; incorporation of small losses into the retail price of goods. 

Source: developed by the author based on sources1. 

 

Identified peculiarities of the application of risk management methods in the field of wholesale trade 

should become the methodological basis for the choice of a method depending on risks evaluation. 

However, in our opinion, it is possible to choose a relevant method of risk management considering 

not only the size of the expected losses but also the probability of their emergence. Some recommendations 

in this direction are represented in the work of V.A. Borovkova2, who has developed a general two-

dimensional matrix of four quadrants "the size of possible losses (large and small) – the probability of risk 

(high and low)". 

So, to improve the risk management mechanism in the activities of wholesale trade enterprises, we 

have developed a set of tools, which consist of a matrix and integrated system of risk management at 

wholesale trade enterprises. 

The essence of the matrix risk management system is presented below. 

At the first stage, it is recommended to identify possible risks that may affect the activities of the 

wholesale enterprise in the future; with this aim, we offer to assemble an expert group chaired by the head 

(for example, by the senior executive officer) of a trade enterprise and to include in this group the heads 

of the relevant subdivisions (like commercial director, financial director, director of transportation, chief 

accountant, head of a legal department, director of human resources and social work, head of information and 

analytical department, etc.), who would bring up for discussion issues regarding possible risks that may 

ultimately affect the overall performance of the wholesale enterprise. The following scheme is elaborated 

for such discussion: 

The result of risk identification is creation of their full list according to elements defined above. 

At the second stage, we offer to identify the significance of the risk assessing the need to influence it; 

in particular, the significance of the risk is proposed to calculate using the Risk Index (RI). In risk theory, 

this index is calculated as the product of the value of expected losses (VEL) and the probability of their 

emergence (PE)3:  

RI = VEL * PE                                                                          (1) 

 
 

 
1 Боровкова, В. А. (2014). Управление рисками в торговле. Санкт-Петербург: Питер; Еш, С. М. (2016). 

Фінансовий ринок. Київ: Центр учбової літератури.; Нецымайло, К. В. (2013). Методы управления рисками 

в деятельности субъектов малого предпринимательства. Вестник Оренбургского государственного 

университета, 9 (103), 46-52. 
2 Боровкова, В.А. (2014). Управление рисками в торговле. Санкт-Петербург: Питер, 194. 
3 Катилова, Н. В. (2016). Практика ключевых индикаторов для операционных рисков. Управление 

финансовыми рисками, 2, 45. 
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Fig.1. Basic elements of risk identification 

Source: developed by the author based on sources1. 

 

At the third stage, we suggest to define a risk level in the course of activities of the wholesale trade 

enterprise and to choose a relevant method of risk management; for this purpose, the following order is 

offered: 

1. To define the level of risk by the amount of loss of expected operating profit, applying a scale: 

minimum (10%), low (10-40%), medium (60-40%), high (60-90%), critical (more than 90%). 

2. To ensure an expert assessment of the probability of operating profit losses applying a scale: Losses 

are almost impossible – 0.1; Losses are improbable (low probability) – 0.2; Losses are probable – 0,3 – 0,5; 

High probability – 0,5 – 0,7; Losses are almost inevitable (extremely high probability) – 0,7 – 0,9. 

3. Using the selection matrix, to choose the type of risk management method for wholesale enterprises 

(Table 3): "WE losses – Probability of WE losses": Risk avoidance; Risk localization; Risk dissipation; Risk 

compensation; Risk adoption. 

At the fourth stage, it is offered to compare values of expected losses of operating profit before and 

after the introduction of the chosen method (VELb, VELa) taking into account the costs for method 

implementation (CMI). 

VELb – (VELa + CMI) ≥ 0                                                              (1) 

In the fifth stage, it is proposed to decide whether the use of a risk management method is reasonable. 

Furthermore, to organize an effective risk management process at wholesale enterprises, in our opinion, 

they need an appropriate integrated management system. Given that the management system, in general, is a 

set of elements necessary for the subject of management to influence the object of management, the risk 

management system at wholesale trade enterprises may be defined as a set of methods and tools 

(organizational, economic, technical) designed to manage risks in these enterprises. The stress made on the 

integration of this system requires its inclusion in the overall management system of the wholesale enterprise, 

when the level of risk and probability of its emergence become important criteria for management decisions, 

along with cost, expenses, time, and other criteria. 

If, based on our study of risk management practices in wholesale enterprises, fragmentary risk 

detection is traditional for the industry, then in the integrated system, the risk management process in 

wholesale enterprises should be coordinated by the head of that company, and the task of risks identifying 

and minimizing becomes a part of the responsibilities of every manager. Moreover, the integrated system 

provides the ability to make management decisions at the tactical and strategic levels, taking into account the 

probability of possible losses of operating profit due to risk situations in procurement, transportation, and 

sales. That is, the process of risk management in wholesale enterprises should be continuous and cover all 

activities of the trading company. 

Sure, the formation of an information database of risks and their processing requires the use 

of resources, including labor and financial resources, which are the most important from our point of view. 

Even if a trading company does not set apart the management function, the expansion of the powers of its 

managers will require additional time for such responsibilities. 

 
1 Машина, Н. І. (2016). Економічний ризик і методи його вимірювання: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ.; 

Токаренко, Г. С. (2016). Методы управления рисками в компании. Финансовый менеджмент, 4, 130-143.; 

Успенский, В. А. (2014). Методы управления риском. Финансы и кредит, 7, 43-50. 

Risk causes (why?) Risk factors (when? how? where?) 

Actions associated with risk emergence (what?) 

Consequences (results of the risk situation – what to expect?) 
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Table 3 

The matrix to select the type of risk management methods  

for the wholesale trade enterprise 

The level  

of expected 

operating profit 

losses 

The probability of operating profit losses 

Losses are almost 

impossible – 0.1 

Losses are 

improbable (low 

probability) 

– 0.2 

Losses are 

probable 

–  0,3 – 

0,5 

High 

probability –  

0,5 – 0,7 

Losses are almost 

inevitable 

(extremely high 

probability) 

0,7 – 0,9 

Minimum – 10 % Risk adoption Risk compensation 

Low – 10-40 % Risk adoption Risk compensation 

Medium – 40-60 

% 

Risk adoption Risk compensation; Risk dissipation  

 

Risk 

compensation; 

Risk avoidance 

High – 60-90 % Risk 

compensation; 

Risk dissipation 

Risk 

compensation; 

Risk dissipation 

Risk localization; Risk 

dissipation 

Risk localization; 

Risk avoidance 

Critical –  

more than 90 % 

Risk 

compensation; 

Risk dissipation 

Risk 

compensation; 

Risk dissipation 

Risk 

localization; 

Risk avoidance 

  

Risk avoidance 

Source: developed by the author based on sources1. 

 
Table 4 

Comparative analysis of traditional and integrated risk management systems  

in wholesale enterprises 

Features of traditional and integrated risk management systems in wholesale trade enterprises 

Traditional system Integrated system 

Fragmentary approach – each subdivision within its 

functions independently and at its own discretion reacts to 

emerging risks. 

Integrated approach – the process is coordinated by 

leadership, each manager considers risk management 

functions as part of their work. 

Unsystematic and episodic nature – risk assessment and 

response takes place sporadically on an intuitive basis. 

Continuity and cyclicality – the risk management 

process is uninterrupted. 

Detachment – attention is focused only on a particular 

aspect of risk, which results do not affect the overall 

planning process. 

Complexity and coordination – all types of risks are 

studied, management decisions are coordinated with 

the planning process. 

Limited functions of risk management – the main functions 

implemented within the risk management process are their 

analysis and evaluation. 

Completeness of risk management functions – all risk 

management functions are performed, from their 

identification to management and control. 

Source: developed by the author based on sources2. 

 
Therefore, we believe, that a necessary condition for the introduction of many risk management 

methods in wholesale trade enterprises is the availability of sufficient financial resources, as far as the search 

for new suppliers, research of consumer demand, and the introduction of control systems are accompanied 

by certain costs. 

 
1 Успенский, В. А. (2014). Методы управления риском. Финансы и кредит, 7, 43-50. 
2 Боровкова, В. А. (2014). Управление рисками в торговле. Санкт-Петербург: Питер; Качалов, Р. М. (2012). 

Комплексное управление хозяйственным риском. Имущественные отношения в Российской федерации, 11 

(62), 3-10; Нецымайло, К. В. (2013). Методы управления рисками в деятельности субъектов малого 

предпринимательства. Вестник Оренбургского государственного университета, 9 (103), 46-52. 
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Conclusions. It has been substantiated that the quality and result of risk management in wholesale 

enterprises largely depend on the extent to which the selected management methods correspond to the risk 

factors identified during stages of analysis and evaluation. In order to systematize risk management methods 

at the above enterprises, their main types (avoidance, localization, dissipation, compensation, and adoption) 

have been studied, their content determined, and a portfolio of methods prioritized for management decisions 

in the field of wholesale trade formed. 

The variety and diversity of risk management methods in the field of wholesale trade have necessitated 

the development of matrix and integrated models for the selection of risk management methods in wholesale 

enterprises, based on a five-level linguistic and scoring scale to assess the level and probability of loss of 

operating profit. The generalization of the author's approaches regarding the selection of risk management 

methods in wholesale enterprises is proposed on the basis of a structural-logical model of management 

decision-making, which takes into account the level of risk by the amount of operating profit losses and the 

probability of their emergence, and allows substantiating the selected method of risk management by 

comparing the expected profit losses with the costs for the method's implementation. 

For the purpose of ensuring the effectiveness of the developed academic and methodological 

approaches, the introduction of an integrated risk management system at wholesale enterprises is suggested, 

which would ensure the continuity, cyclicality, complexity, and completeness of the functions of such 

management. 

One of the most potential fields of research on this issue is the definition of integrated indicators to 

assess the quality of the risk management system in wholesale trade enterprises. 
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БРЕНД-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ 

ПІДПРИЄМСТВ ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ 

In the conditions of e-commerce rapid spread and development, the issue of online trade 
enterprise management becomes relevant. At the same time, the aspect of brand-oriented 
management is important, which significance is illustrated in this article. To determine the success 
factors of the Internet project in the field of brand management, marketing research was 
conducted. Based on its results presented in this paper, a summary table of brand-oriented factors 
for marketing management at e-commerce enterprises is proposed. It reflects the views of 
business and consumers. The list of factors has been transformed into a system of brand-oriented 
marketing management functions. Performing these functions, the e-commerce company claims 
to build and develop a strong brand in the future. 
Keywords: brand management, company brand management, marketing management, online 
store, online store marketing. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день ми спостерігаємо стрімкий на глобальному рівні 

розвиток мережі Інтернет. Тенденція не оминає і Україну – майже 94% користуються Інтернетом,  

а 6 із 10 українців являються регулярними користувачами мережі1. 

Всесвітньою тенденцією також є поширення електронної торгівлі. Сума онлайн-продажів 

по світу та прогнози на найближче майбутнє вражають. Згідно інформації, наведеній статистичним 

порталом Statista, у 2019 р. онлайн продажі склали 3,5 трлн. дол. США, а у 2021 р. очікується продажів 

на 4,9 трлн.дол. США, що, для порівняння, перевищує річний ВВП Франції (2,8 трлн. дол.. США 

у 2018 р.2)3. 

Незважаючи на низький рівень технічної готовності та незначну частку в загальній сумі оптово-

роздрібної торгівлі України (8%), наша держава також щорічно демонструє збільшення обсягів 

продажів онлайн. У 2018 р. показник сягає 2,42 млрд. євро4. 

Така ситуація актуалізує питання управління інтернет-проектами, зокрема інтернет-магазинами 

та ПРЕТ – підприємствами, що частково або повністю ведуть свою діяльність, тобто електронну 

торгівлю, за допомогою інтернет-магазина. 
Аналіз публікацій. Існує багато літератури з управління маркетингом традиційних 

підприємств торгівлі (наприклад, роботи Ф. Котлера5, Д. Гілберта6, Ж.-Ж.Лабена7, Л. Балабанова8 

 
1 Internet World Stats (2020). Internet Growth Statistics. Today's road to e-Commerce and Global Trade Internet 

Technology Reports <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm> (2020, вересень, 15). 
2 World Bank (2020). GDP (current US$) <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>  

(2020, вересень, 15). 
3 Clement, J. (2020). Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2023(in billion U.S. dollars). Statista 

<https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales> (2020, вересень, 15). 
4 Златьева, Д. (2019). Семимильними кроками: підсумки українського e-commerce і логістики за 2018. RAU 

<https://rau.ua/novyni/itogi-e-commerce-2018/> (2020, вересень, 15). 
5 Котлер, Ф., Армстронг, Г., Сондерс, Дж., Вонг, В. (1999). Основы маркетинга. Київ: Вильямс. 
6 Гилберт, Д. (2005). Управление розничным маркетингом. Москва: ИНФРА-М, XVI, 571. 
7 Ламбен, Ж.-Ж. (1996). Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Санкт-Петербург: Наука. 
8 Балабанова, Л. В. (2012). Маркетинг підприємства. Київ: ЦУЛ. 
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та багато інших) та створенню інтернет-магазинів від таких авторів, як, наприклад, Апопій В.1, 
Кравець В.2, Фоміна О.3. Проте ще не достатньо досліджена тема саме управління інтернет-
проектами, їх ведення. Аналогічно і стосовно бренд-менеджменту – розроблена теорія управління 
товарними брендами в рамках підприємства, брендами офлайн-компаній, персоналій та інших 
об’єктів. Нам відомі роботи таких дослідників як Т. Гед4, Ромат Є.5, Зозульов О.6, Приходченко Я.7 та 
ін. Але тема управління брендами інтернет-магазинів досі розкрита не достатньо. 

Постановка завдання. Встановити, яким має бути управління підприємствами роздрібної 
електронної торгівлі. Визначити роль брендингових технологій в ньому. Скласти список факторів і 
функцій, реалізація яких забезпечує ефективне та комплексне бренд-орієнтоване управління ПРЕТ. 

Виклад основного матеріалу. Огляд лідерів світового онлайн-ринку та українських брендів, 
представлених онлайн, показує, що бренди мають вагоме значення для інтернет-компаній. Окрім 
загальних для будь-якого середовища переваг (збільшення акціонерної вартості компанії, 
інвестиційна привабливість, можливість встановлення преміальних цін, створення бар’єрів для 
виходу на ринок нових конкурентів, захист підприємства у процесі роботи з партнерами, 
забезпечення стійкого попиту на продукцію продавця, вплив на репутацію, стресостійкість компанії 
у порівнянні з «безіменними» пропозиціями, лояльність до підприємства, переваги при виході на нові 
географічні ринки, переваги при диверсифікації та диференціації), варто відзначити те, що бренди 
підприємств електронної роздрібної торгівлі більш глобальні, можуть контактувати зі своєю 
аудиторією на будь-якій відстані, у будь-який час та у зручний для користувача спосіб, надаючи 
більше інформації. Контактувати із брендом онлайн набагато легше і дешевше, емоційна 
прихильність та лояльність формуються швидше. Бренди в мережі Інтернет більш динамічні та цікаві, 
інноваційні, передові, менш старомодні, нудні і традиційні. Варто зазначити також наступні факти: 

– кращі онлайн-магазини світу являються одними з найдорожчих брендів планети, що 
свідчить про перспективність електронної комерції та високе значення бренду в існуванні інтернет-
проекта8 [16]; 

– бренди українських інтернет-магазинів також являються одними із найдорожчих брендів 
України, що відповідає ситуації у світі, незважаючи на разючу різницю у вартостях9; 

– серед найбільших інтернет-магазинів світу є мультибрендові і такі, що реалізують 
продукцію єдиного бренда – що підкреслює можливість застосування обох стратегій та значимість 
бренда при будь-якому сценарії розвитку компанії10. 

При цьому не можна стверджувати, що бренд є виключною причиною становлення та успіху 
інтернет-проекту. За даними досліджень різних компаній, а також на основі власних проведених 
дисертаційних досліджень, можна сказати, що успіх ПРЕТ залежить від комплексу факторів, 
урахування яких дозволяє побудувати сильний бренд та розвивати його. Тобто ми вважаємо, що 
управління ПРЕТ повинно бути комплексним і бренд-орієнтованим. 

З метою визначення чинників, які дозволяють ПРЕТ бути обраними їхніми клієнтами та 

сприйматися як бренди, було проведено опитування представників інтернет-торгівлі та онлайн-

покупців (опитування проводилося шляхом анкетування представників 140 ПРЕТ та 400 онлайн-

покупців). Результати цих досліджень дали змогу виділити групу факторів, врахування яких при 

управлінні маркетингом ПРЕТ забезпечить їм можливість стати брендами. Під цими факторами 

маємо на увазі все, що так чи інакше здійснює вплив на становлення та сприйняття бренда ПРЕТ. 

 
1 Апопій, В. В. (2003). Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку. Регіональна економіка, 1, 25. 
2 Кравець, В. М. (2004). Інтернет-комерція в Україні. Вісник НБУ, 3, 9. 
3 Фомина, О. (2016). Как открыть интернет-магазин с нуля. Москва: РИПОЛ Классик. 
4 Гэд, Т. (2016). 4D брэндинг. Взламывая корпоративный код сетевой экономики; Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге. Москва. 
5 Ромат, Є. В., Чикусова, М. Ю. (2018). Бренд-менеджмент. Київ: КНТЕУ. 
6 Зозульов, О., Нестерова, Ю. (2008). Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві. 

Економіка України, 3, 4-11. 
7 Приходченко, Я. В. (2009). Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: 

автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Донецьк: Донецький 

національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 
8 Interbrand (2020). Homepage <https://www.interbrand.com/> (2020, вересень, 15). 
9 NV.UA (2019). Топ-100 самых дорогих брендов Украины – рейтинг НВ <https://nv.ua/biz/markets/reyting-

ukrainskih-brendov-top-100-samyh-dorogih-torgovyh-marok-ukrainy-novosti-ukrainy-50055102.html> 

(2020, вересень, 15); E-Awards (2020). Blank-2 <https://www.e-awards.com.ua/blank-2> (2020, вересень, 15). 
10 Interbrand (2020). Homepage <https://www.interbrand.com/> (2020, вересень, 15). 
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Важливо відмітити, погляди представників бізнесу та клієнтів стосовно вагомості тих чи інших 

факторів відрізняються – це також проілюстровано результатами проведених досліджень. Тобто 

можна виокремити два принципово різні підходи – фактори, що є важливими з точки зору бізнесу, та 

фактори, що є важливими з точки зору клієнтів. Вони не є взаємовиключними. Проте ступінь 

значення окремих з них може бути суб`єктивно не дооцінено однією зі сторін. 

З точки зору покупців, рішення про купівлю в мережі Інтернет, а не офлайн, зумовлюється 

базовими чи функціональними критеріями вибору місця та способу покупки (можливість порівняння 

товарів, широкий асортимент, доступність географічно віддалених товарів, ціна та інші). Аналогічно 

і при виборі конкретного ПРЕТ вагоміше значення мають цінові фактори (2,48 балів із 3), товарні 

(2,26), збутові (1,82), технологічні (1,58), сервісні (1,42). Саме це говорить про наявність «брендового» 

потенціалу та вільних ніш у свідомості цільової аудиторії підприємств роздрібної електронної 

торгівлі. При цьому, покупці також враховують репутаційні фактори (1,88), фактори лояльності (1,47) 

комунікаційні (хоча і меншість – 1,21). Дані оцінки, а також наступні факти, встановлені з проведених 

досліджень, дають змогу робити висновок про невід’ємну роль брендів в успішності ПРЕТ:  

– 26% користувачів спочатку заходять на сайт конкретного ПРЕТ і починають товарний 

пошук на ньому; 

– обізнаність про сайт та формування стійкої асоціації бренда з певними товарними 

категоріями відіграє вирішальну роль при виборі інтернет-магазина для чверті покупців; 

– 70% опитуваних генерують прямий трафік на окремі магазини (заходять на сайт шляхом 

введення адреси чи його назви); 

– понад 2/3 респондентів відповіли, що скоріше звернуть увагу на вже знайомі для них 

інтернет-магазини; 

– брендові запити демонструють значно вищі показники переходів, ніж не брендові. 

Отже, ПРЕТ повинно працювати над базовими маркетинговими елементами, щоб задовольняти 

попит клієнтів. В той же час критично важливо як для покупців, так і для представників бізнесу, 

створювати при цьому додаткові цінності – такі, що можуть забезпечити бренди. З-поміж іншого 

основного, відповідно точки зору онлайн-покупців, потрібно не забувати про наступне: 

– проводити маркетингові дослідження по вивченню пошукових запитів по власним товарним 

категоріям; 

– представляти широкий якісний асортимент (в рамках категорії по брендам) за адекватними 

цінами;  

– максимально доступно та вичерпно подавати інформацію про товари на сайті;  

– представляти можливість порівняння товарів та комфортної оплати; 

– здійснювати сео-оптимізацію сайтів на предмети пошуку; 

– використовувати платну контекстну рекламу з рекламними зверненнями, релевантними 

пошуковим запитам; 

– формувати обізнаність про ПРЕТ; 

– працювати з лояльністю покупців; 

– працювати з репутацією ПРЕТ. 

Представники онлайн-торгівлі України дещо по-іншому оцінюють фактори вибору ПРЕТ 

покупцями. В цілому, їх пріоритети також можна назвати більш прагматичними та раціональними, 

ніж емоціональними – про які не слід забувати для побудови бренда. Окрім розбіжностей 

в ранжуванні факторів, вартим уваги є певна переоцінка їх зі сторони бізнесу у порівнянні з думкою 

споживачів. Це може відображати відповідальне ставлення бізнесу до своєї роботи. Незважаючи 

на високу оцінку базових факторів (цінові, товарні, збутові), деякі з показників свідчать про часткове 

нерозуміння цільової аудиторії та надання вищого значення тактичним діям перед стратегічними 

(наприклад, вища оцінка значення дизайну ніж юзабіліті сайту, чи можливості взяти участь в акції 

перед наявністю товару). 

Дослідження демонструють, що представники ПРЕТ нижче оцінюють значення бренда 

інтернет-магазина, ніж покупці. При цьому вище оцінюють значення бренда товару. Отже, вони 

покладаються на побудову власного бренда за рахунок представлених у ньому товарів або взагалі 

не мають на меті побудову бренда власного ПРЕТ. 

Через відсутність різного типу ресурсів та складність процесу ПРЕТ приділяють недостатню 

увагу маркетинговим дослідженням – звідси нерозуміння цільової аудиторії та недооцінка 

стратегічно важливих моментів. Також лише 61% ПРЕТ здійснюють сегментацію, незважаючи 

на технічні можливості, що надають їх сайти. 
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Ще гірша ситуація із позиціонуванням – більшість підприємств роздрібної електронної торгівлі 

не застосовують дану маркетингову технологію. При цьому бачимо нереалізований потенціал в плані 

перших кроків на шляху до побудови бренда, оскільки більшість із ПРЕТ можуть назвати власні 

конкурентні переваги. 

Лише одиниці мають схематичне відображення власного бренда, що пояснюється браком 

досвіду та ресурсів. Аналогічно з моделями управління брендом – даний інструмент практично 

не використовується на українських ПРЕТ.  

Говорячи безпосередньо про бренд ПРЕТ: представники української електронної комерції 

реалізують лише окремі елементи, що можуть бути частинами бренда, тобто немає комплексного 

підходу. Вони також здебільшого не проводять маркетингових досліджень на предмет оцінки 

ефективності бренда. 

Перешкодою на шляху до збільшення кількості брендів в українському Інтернеті є також 

ситуація з реалізацією комунікацій: здебільшого вони не пов’язані між собою, не відповідають 

бренду, не становлять інтегровану систему.  

З боку представників ПРЕТ продемонстрований рівень бренд-менеджменту пояснюється 

проблемами з ресурсами, що є в їх розпорядженні, реалізацією стратегічного управління та окремих 

маркетингових елементів. З урахуванням того, як саме виконуються функції ПРЕТ (згідно 

з результатами проведеного дослідження), робимо висновок про те, що українським представникам 

електронної комерції бракує комплексності, стратегічності та послідовності для побудови сильних 

брендів і використання переваг, що ними надаються. В цілому, підхід до маркетингу ПРЕТ на даний 

момент можна назвати не бренд-орієнтованим. 

Ми співставили усі зазначені побажання та вимоги з обох сторін і склали зведену таблицю 

бренд-орієнтованих факторів управління маркетингом ПРЕТ (таблиця 1). 

З метою реалізації бренд-орієнтованого управління маркетингом ПРЕТ ми пропонуємо 

трансформацію наведених факторів в систему бренд-орієнтованих функцій управління 

маркетинговою діяльністю ПРЕТ, що представлені у таблиці 2. Виконуючи всі вказані функції, 

підприємство роздрібної електронної торгівлі претендує на побудову та подальший розвиток 

сильного бренда. Передбачаємо можливість різного ранжування функцій в рамках даного набору 

відповідно загальної стратегії компанії, її маркетингової стратегії та позиціонування. 

На нашу думку, як і на підприємствах роздрібної торгівлі, так і в діяльності ПРЕТ, виконання 

кожної функції має проходити певний систематичний і циклічний процес, запропонований далі:  

1 етап – аналіз фактичної ситуації на основі маркетингових досліджень, 

2 етап – постановка цілей, 

3 етап – аналіз поточних умов та наявних ресурсів, планування дій по досягненню цілей, 

визначення критеріїв досягнення цілей, 

4 етап – моніторинг виконання та оцінка результатів. 

Реалізація даного процесу в межах виконання кожної окремої функції забезпечує здійснення 

загальних функцій менеджменту, таких як планування, інформаційне забезпечення, організація, 

контроль. Відповідно, маємо комплекс специфічних бренд-орієнтованих функцій управління 

маркетингом ПРЕТ, що не суперечать базовим основам менеджменту (рис.1.). 

В залежності від функції кожен із етапів запропонованого процесу управління вимагатиме 

окремого комплексу дій, критеріїв, показників і метрик оцінки ефективності. Дотримання схеми 

процесу бренд-менеджменту та якість виконання його функцій характеризують загальний рівень 

ефективності бренд-менеджменту ПРЕТ. 

Висновок. В умовах сьогодення стратегічно важливо займатися побудовою та розвитком 

бренда підприємства, що частково або повністю веде свою торгову діяльність в мережі Інтернет. 

Дослідження представників галузі та її клієнтів дали змогу визначити фактори, що впливають 

на становлення бренда ПРЕТ. Ми трансформували дані фактори у систему бренд-орієнтованих 

функцій управління маркетинговою діяльністю ПРЕТ. Виконання запропонованих функцій, на нашу 

думку, є втіленням бренд-менеджменту для підприємств роздрібної електронної торгівлі. Воно надає 

можливості створення та розвитку сильного бренда компанії. Відповідно до цього, ми надаємо 

перевагу функціональному підходу оцінки ефективності бренд-орієнтовної діяльності ПРЕТ. 

Розробка рекомендацій щодо оцінки такої ефективності, побудова моделі управління бренд-

орієнтованої діяльності ПРЕТ можуть стати продовженням розвитку даної теми. 
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Таблиця 1 

Бренд-орієнтовані фактори управління маркетингом ПРЕТ 

№ Група факторів 

Фактори, значення яких 

визнають представники 

бізнесу 

Фактори, значення яких визнають 

споживачі та представники бізнесу 

Фактори, значення яких 

визнають покупці 

1 Стратегічного 

управління 

маркетингове 

середовище 

  

сегментація   

позиціонування   

моделювання   

2 Товарні 

фактори 

 якість товару наявність товару 

 Асортимент країна-виробник 

товару 

 портфель брендів в рамках 

асортименту 

 

 Упаковка  

3 Цінові  ціна на товари  

 цінові заходи стимулювання 

збуту 

 

 умови оплати  

 

4 Збутові фактори  наявність офлайн-

представництва 

 

 представленість товару  

 способи отримання товару  

5 Технологічні  юзабіліті сайту  

6 Сервісні  наявність онлайн-

консультантів 

швидкість 

обслуговування 

 наявність додаткових послуг  гарантійне 

обслуговування 

7 Комунікаційні комунікаційна 

політика 

представленість контактної 

інформації 

 

позиція сайту 

у пошуковій мережі 

відомість інтернет-магазину  

 ідентичний стиль бренда  

 заходи стимулювання збуту  

8 Лояльності CRM-система програми лояльності власний попередній 

досвід покупок 

в інтернет-магазині 

9 Репутації  відгуки про інтернет-магазин безпека персональних 

даних 

 рейтинг інтернет-магазину 

на сайтах-агрегаторах 

 

 рекомендації знайомих  

10 Ресурсні інформаційні (про 

ринок, споживачів, 

конкурентів) 

  

фінансові   

трудові   

матеріально-технічні   

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 2 

Система бренд-орієнтованих функцій управління  

маркетинговою діяльністю ПРЕТ 

№ 

Г
р
у
п

а 

ф
ак

то
р
ів

 

Фактори  

Г
р
у
п

а 

ф
у
н

к
ц

ій
 

Деталізація функцій 

1 

ст
р

а
т
ег

іч
н

о
г
о

 у
п

р
а

в
л

ін
н

я
 маркетингове 

середовище 

 

С
тр

ат
ег

іч
н

о
го

 у
п

р
ав

л
ін

н
я
 • проведення маркетингових досліджень щодо ситуації 

на ринку, споживачів, конкурентів, контактних груп 

• сегментація ринку  

• розробка стратегії позиціонування 

• застосування моделі управління брендом 

• побудова та використання моделі бренда 

• розробка комплексної стратегії та маркетингового 
плану по її реалізації 

• реєстрація ТМ 

• реєстрація доменного імені в зоні UA або 
міжнародних зонах 

сегментація 

позиціонування 

моделювання 

2 

Р
ес

у
р

сн
і 

інформаційні (про 
ринок, споживачів, 

конкурентів) 

 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 р

ес
у

р
са

м
и

 

• управління організаційною структурою 
маркетингового відділу 

• внутрішній маркетинг 

• налагодження тристоронньої системи обміну 
інформацією між відділом маркетингу, іншими 
відділами підприємства та ринком 

• контроль використання фінансових ресурсів, а саме – 
рівня рентабельності та ефективності витрат на бренд-
менеджмент 

• участь у забезпеченні необхідних для реалізації 
брендингу та бренд-менеджменту матеріально-
технічних засобів 

• робота з партнерами 

фінансові 

трудові 

матеріально-технічні 

3 

Т
о

в
а

р
н

і 
ф

а
к

т
о

р
и

 

якість товару 
 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 

ас
о

р
ти

м
ен

то
м

 

Управління асортиментом ПРЕТ згідно позиціонування 
бренда: 

• релевантна потребам ЦА широта/ 
глибина/гармонійність асортименту з урахуванням 
необхідного рівня якості усіх складових продукту 

• управління портфелем брендів в рамках асортименту 

• забезпечення необхідного рівня наявності товарного 
асортименту для виконання замовлень 

• управління упаковкою товарного асортименту 

асортимент 

наявність товару 

країна-виробник товару 

упаковка 

портфель брендів 
в рамках асортименту 

4  

Ц
ін

о
в

і 

ціна на товари 
 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 ц

ін
о
в
о
ю

 

п
о
л
іт

и
к
о
ю

 

Управління ціновою політикою ПРЕТ згідно 
позиціонування бренда: 

• визначення цінового рівня 

• визначення заходів та меж цінового стимулювання 
збуту 

• забезпечення комфортних та безпечних 
взаємовигідних умов здійснення оплати 

• аналіз ефективності заходів цінового стимулювання 
збуту 

цінові заходи 

стимулювання збуту 

умови оплати 

5 

З
б

у
т
о

в
і 

ф
а

к
т
о

р
и

 

наявність офлайн-

представництва 

 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 

зб
у

то
в
о

ю
 

п
о

л
іт

и
к
о

ю
 Участь у прийнятті рішення щодо збутової політики: 

• про необхідність офлайн представництва 

• про мерчандайзинг в інтернет-магазині та офлайн 

представництві (за наявності), 

• про процес виконання замовлень та передачу товару 

представленість товару 

способи отримання 

товару 
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Продовження табл. 2 

№ 

Г
р
у
п

а 

ф
ак

то
р

ів
 

Фактори  

Г
р
у
п

а 

ф
у
н

к
ц

ій
 

Деталізація функцій 

6 

Т
ех

н
о

л
о

г
іч

н
і 

юзабіліті сайту  

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 

те
х

н
о

л
о

гі
ч

н
и

м
и

 

ф
ак

то
р

ам
и

 

Участь у створенні зручного для користування, 

надійного та відповідного до бренду інтернет-

магазину: 

• розробка рекомендацій щодо покращення юзабіліті 

на основі досліджень поведінки користувачів сайту та 

глобальних тенденцій 

• реалізація інновацій 

інновації 

7 

С
ер

в
іс

н
і 

наявність онлайн-

консультантів 

 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 с

ер
в
іс

н
и

м
 

о
б

сл
у

го
в
у

в
ан

н
я
м

 

Робота над забезпеченням відповідного 

позиціонуванню та запитам клієнтів рівня сервісу: 

• впровадження сервісного обслуговування 

• організаційна робота по налагодженню процесу 

обслуговування 

• контроль рівня обслуговування 

 

наявність додаткових 

послуг (порівняння 

товарів) 

швидкість 

обслуговування 

гарантійне 

обслуговування 

8 

К
о

м
у

н
ік

а
ц

ій
н

і 

комунікаційна політика 
 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 к

о
м

у
н

ік
ац

ій
н

о
ю

 

п
о

л
іт

и
к
о

ю
 

Формування і підтримка обізнаності та лояльності 

до бренда і його об`єкту, в рамках чого: 

• формування комунікаційної політики  

• планування стратегії присутності 

• вибір ІСМК 

• вибір інструментів просування 

• розробка та реалізація комунікації 

• аналіз ефективності комунікації 

• стимулювання збуту 

позиція сайту 

у пошуковій мережі 

представленість 

контактної інформації 

відомість інтернет-

магазину 

ідентичність бренда 

стимулювання збуту 

9 

Л
о

я
л

ь
н

о
ст

і 

програми лояльності 
 

У
п

р
ав

л
ін
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Управління лояльністю клієнтів: 
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Управління репутаційними факторами: 

- стимулювання позитивного зворотного зв’язку  

- робота із негативом 

- реалізація рекомендаційних програм 

- захист персональних даних клієнтів та працівників 

- реалізація PR 

рейтинг інтернет-
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агрегаторах 

рекомендації знайомих 

безпека персональних 

даних 
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Рис. 1. Система бренд-орієнтованих функцій управління  

маркетинговою діяльністю ПРЕТ 
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The article analyzes the dynamics of the structure and factors that contributed to the growth of 
revenues from the provision of tourism services over the past 5 years in terms of enterprises 
providing tourism services: legal entities and natural persons-entrepreneurs. For the first time the 
features of the strategic analysis of the promotion of tourism services and the factors hindering 
its implementation have been identified. 
The author has conducted own research to find out whether tourism businesses carry out strategic 
analysis, in particular on the promotion of tourism services, and whether the level of their income 
has changed since its implementation. It is determined that in the vast majority of domestic 
enterprises in the field of tourism after the strategic analysis, the level of income has increased 
and almost all employees consider it necessary to use this type of analysis in the activities  
of the enterprise. 
Keywords: tourism service, tour operator, travel agent, strategic analysis, strategic analysis 
of tourism services promotion. 

Formulation of the problem. The domestic market of tourism services, despite the economic 

instability and difficult military and political situation in the country, has resumed its development. 

The resumption of tourism business encourages tour operators to create new unique products and services 

to maintain existing and attract new tourists to the process of consumption, strengthen their position 

in the tourism market and find new agents to sell their products and services. 

Given that the promotion of tourism services is a component of sales of tourism products, companies 

need to take into account the available information in the industry and conduct a strategic analysis of tourism 

services promotion, forecasting and creating innovative services and strengthening positions in covered 

market segments. 

For domestic tourism enterprises, the concept of strategic analysis is quite new, because they 

are usually accustomed to using available resources and internal opportunities, without taking into account 

the additional potential and variability of the tourism services promotion. 

Considering the limited information about strategic analysis of the promotion of tourism services 

by Ukrainian companies was conducted own research to find out what percentage of tour operators and travel 

agents use this tool in their activities and whether the level of income of companies that conduct strategic 

analysis of travel services change. 

Analysis of recent research and publications. Theoretical principles of promotion and sale of tourism 

products and services are highlighted in the works of scientists, in particular: Tkachenko T., Mikhailichenko 

H., Melnichenko S., Zabaldina Y., Gorina G., Malska M. Works of scientists are devoted to options for sales 

of tourism services, but strategic analysis of tourism services promotion of enterprises remains new and 

unexplored. 

The purpose of the article is to study the strategic analysis of tourism services promotion 

of enterprises. 

Presentation of the main research material. The tourist market of Ukraine is characterized 

by a revival of growth rates, in particular revenues from the provision of tourist services. In 2019, compared 

to 2015, revenues increased more than 6.5 times and amounted to 32700176 thousand UAH.1 The dynamics 

of income of legal entities shows almost 2 times higher growth rate than individual entrepreneurs, which is 

 
1 Офіційний сайт Державної служби статистики України (2020). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/> 

(2020, вересень, 03). 
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due with a more stable financial position of large enterprises after the events of 2014 and the possibility 

of faster recovery of revenues that were before (Fig. 1). 

Additional factors in this development were the introduction of a visa-free regime on June 11, 2017 

between Ukraine and the European Union1 and the emergence of new low-cost carriers on the Ukrainian 

market, as well as the launch of the first Ukrainian low-cost carrier SkyUp, which made the first domestic 

and international flights in 20182.  

Fig. 1. Dynamics of the structure of income from the provision  

of tourist services (excluding VAT, excise tax and similar mandatory payments),  

thousand UAH in 2015-2019  

Source: Constructed by the author according to the State Statistics Service of Ukraine3 

 

To continue the trend of increasing revenues from the provision of tourism services, tourism businesses 

need to conduct a strategic analysis of the enterprise, in particular to promote their own services. The concept 

of strategic analysis of the promotion of tourist services can be defined as a comprehensive study 

of quantitative and qualitative characteristics of the internal and external environment of the enterprise in 

order to form strategic goals for its development and make optimal management decisions for their 

implementation4. 

Given that this concept is new, were made own research aimed to find out whether Ukrainian tourism 

businesses use in their activities strategic analysis and strategic analysis of the promotion of tourism services, 

in particular, and whether the company’s revenue level has changed since its implementation. 

121 employees of tourism business enterprises of various forms of ownership took part in the survey, 

60.3% of whom work at enterprises that are tour operators and 39.7% – travel agents. According to the results 

of the answer to the question whether there is a strategy at the enterprise where they work, 62.8% answered 

that no (Fig. 2). 
 

 
1 Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» (2020). Безвізовий режим 

<https://www.ukrinform.ua/tag-bezvizovij-rezim> (2020, August, 22). 
2 Офіційний сайт авіакомпанії SkyUp Airlines (2020). Новини < skyup.aero/news > (2020, August, 25). 
3 Офіційний сайт Державної служби статистики України (2020). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/> 

(2020, September, 03). 
4 Hlushko V. (2017). Theoretical Basis of Strategic Analisys of Travel Services Promotion, Herald of KNUTE, 6, 90-99. 

2015 2016 2017 2018 2019

Individual entrepreneurs 217617,6 413161,3 519654,3 556652,4 751474,8

Legal entities 4797731,6 11522520,4 18502975,3 21069268,5 31948701,2

thousand UAH

Years

Individual

entrepreneurs
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Fig. 2. The results of the answer to the question:  

"Does the company you work at have a strategy?" 

Source: author’s research 

 

The results of the survey show that the vast majority of companies do not have their own strategy, ie a 

certain model of action that is needed to achieve the goals of tour operators and agents. The lack of strategy 

is due to the fact that in the structure of organizations there are no separate units that would deal with strategic 

analysis (92.6% of respondents) and only 3.3% of enterprises have a structural unit that performs the functions 

of strategic analysis and strategy. 

Despite the small number of enterprises with a separate unit engaged in strategic analysis, 7.4% of tour 

operators and agents still conduct this type of analysis, another 12.4% of respondents do not have information 

on this issue. 8 out of 9 respondents, whose enterprises conduct strategic analysis, know the strategic goals 

of the enterprise. 66.7% of respondents answered that after conducting a strategic analysis at the enterprise, 

the level of its income increased and only 11.1% – which decreased. That is, we can conclude that the strategic 

analysis has a positive effect on changes in enterprise income. 

Strategic analysis of the tourism services promotion is a new concept for tourism businesses, however, 

according to the proposed definition, 22.2% of respondents whose companies conduct strategic analysis, 

believe that it is a strategic analysis of the promotion of tourism services. However, of the total number 

of respondents who took part in the survey, it is only 1.7%. 

Conducting a strategic analysis of the tourism services promotion has a positive effect 

on the performance of tourism businesses, so 96.2% of respondents consider it necessary to conduct this type 

of analysis at the enterprise where they work (Fig. 3). 

To conduct a strategic analysis at the enterprise, it is necessary to follow a certain sequence of actions 

(stages), which will allow to conduct such an analysis as effectively as possible and timely adjust the actions 

of the enterprise. Shurpenkova R. distinguishes 3 such stages: preparatory (preliminary), analytical (basic) 

and final (generalization of analytical information)1. At each stage, there are a number of tasks that 

the company must solve in order to find optimal management solutions2, but as can be seen from the results 

of the research strategic analysis is the potential for domestic tourism enterprises. 

In the works of scientists engaged in research on strategic analysis, there is no clear structure 

for the creation and implementation of this analysis, its further use and verification of the effectiveness 

of the actions taking into account the specifics and features of the tourism business. In general, scientists 

consider only the issues of strategic planning in tourism, and the issue of strategic analysis is given little 

attention.  

Strategic analysis in the management system of a tourist enterprise should play an important role, 

because thanks to it the enterprise determines long-term goals and plans for its development, and can 

anticipate possible changes in the environment and prevent or at least reduce their negative impact. 

 
1 Шурпенкова, Р. К. (2015). Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством.  

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 2 (112), 96-99. 
2 Зоріна, О.А. (2011). Аналітичний погляд щодо сутності стратегічного аналізу в діяльності акціонерних 

товариств. Вісник Хмельницького національного економічного університету, 5, 2, 309-313. 
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Fig. 3. Results of the answer to the question: "In your opinion, is it worth conducting  

a strategic analysis of the tourism services promotion in the company where you work,  

to improve key performance indicators of the company?"  

Source: author’s research 

 

In addition to defining long-term goals, the strategic analysis of the promotion of tourism services has 

other features inherent only in this type of economic activity (Table 1). 

Table 1 

Features of strategic analysis of the tourism services promotion 
 

№ s / n Feature Characteristic 

1. 
The term for which the implementation 

of management decisions is designed 
More than 1 year 

2. Information base used for analysis 
Information on annual financial, management  

and other types of reporting 

3. Availability of information for analysis Hard to reach 

4. 
Parallel analysis of two service promotion  

systems 

Analysis of promotion systems: 

tour operator – tour intermediaries  

and tour operator – consumer  

5. 
Risks of the effectiveness of the results 

of decisions 
High 

 

Source: author’s research 

 

The standard feature inherent in all types of strategic analysis is the term for which the implementation 

of management decisions is designed – from 1 year. The analysis also uses information from annual financial, 

management and other types of reporting, which in the decision-making process helps to choose the best 

alternative. 

However, information for conducting a strategic analysis of the promotion of tourism services is 

difficult to access, because the state statistical reporting has gaps and is not perfect, which can significantly 

affect the effectiveness of the decision and the vector of its implementation. 

A key distinguishing feature of strategic analysis of tourism services promotion from other types of 

strategic analysis is the parallel analysis of two systems: from the tour operator to the travel agent using 

promotion tools (exclusive partnership, integrated marketing communications at the point of sale, preferential 

terms of cooperation, advertising1, etc.) and from tour operator to the final consumer using its own network 

of tourist enterprises without the involvement of other intermediaries in the market of tourist services. 

 
1 Kannan, S. (2009). Tourism Marketing: A Service Marketing perspective. MPRA Paper, 14031.  

DOI: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14031/. 
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Regardless of the choice of promotion system, the risks of the effectiveness of management decisions 

are quite high. This is primarily due to the country’s economic instability caused by the global covid-19 

pandemic and the military-political situation, which affects the change in exchange rates, changes in the 

purchasing power of the population, inflation and wages. 

The coronavirus pandemic in 2020 caused significant damage to enterprises, in particular, according 

to UNWTO1, the world economy lost about $ 320 billion from international tourism, which is more than 

3 times higher than the losses during the economic crisis in 2009. Ukraine is no exception and, although 

the domestic tourism market should now be actively developing, unfortunately, domestic companies do not 

provide such a level of services and such a set of services that would be equivalent to foreign ones. 

The goal of most companies was and remains short-term earnings during the surge in demand in 

domestic popular resorts (Black and Azov Seas, as well as in the Carpathians) and the lack of a strategic plan 

to win the consumer and future interaction with him, because Ukraine has good recreational resources to meet 

tourists demand. Tourism businesses do not take advantage of the opportunities that have opened up to them, 

and in the long run they lose a lot. 

Therefore, it is necessary to respond in a timely manner to market changes and make adjustments to 

the developed strategy of enterprise development. Unfortunately, the vast majority of domestic enterprises 

do not conduct a strategic analysis of the tourism services promotion. This type of strategic analysis is 

constrained by a number of factors that can be divided into two groups: material and non-material (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Factors constraining the strategic analysis of the tourism services  

promotion by enterprises 
Source: author’s research 

 
The material can include insufficient level of financial resources needed for the analysis, stable 

financial condition of the enterprise, when the owner or manager of the enterprise is satisfied with the state 

of its affairs, and material and technical failure, which makes it impossible to conduct strategic analysis. Non-

material factors are lack of free time, insufficient level of qualification of employees2, fear of new 

opportunities and risks. 

Conclusions. Despite the economic instability and the difficult military-political situation in Ukraine, 

tourism enterprises have been restoring the growth rate of revenues from the provision of tourist services 

since 2015. There is a significant gap between legal entities, which have a more stable financial position 

compared to individual entrepreneurs. 

Own research showed that, unfortunately, 62.8% of tourism businesses do not have their own 

development strategy, which is due to the lack of a unit or person in the company, which would deal with 

strategic analysis. The preconditions for such a situation are a number of factors that hinder the strategic 

 
1 World Tourism Organization (2020). News <https://www.unwto.org/news/> (2020, August, 29). 
2 Мармуль, Л. О. (2011). Роль стратегічного аналізу в управлінні виробничою діяльністю 

сільськогосподарських підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 2, 1, 152-157. 
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analysis of the tourism services promotion: insufficient amount of financial resources, material and technical 

failure, low qualifications of personnel, and so on. 

In the current conditions of economic development of the country for the sake of at least survival in 

the market, tourism businesses must think strategically and anticipate possible risks. That is why the strategic 

analysis of the tourism services promotion provides such an opportunity, because this type of analysis has a 

clear stage of its implementation, which helps to adequately assess the state of affairs at the enterprise, find 

ways to develop it, and assess risks and opportunities that cannot always be assessed during current operating 

activities of the enterprise. An additional advantage is the ability to respond in a timely manner to changes in 

external or internal environments and make effective management decisions to adjust development strategies. 

The scientific novelty of the study is to justify the need for strategic analysis of the tourism services 

promotion in tourism businesses enterprises in conditions of economic challenges, highlighting the features 

of strategic analysis of the promotion of tourism services and identify factors that hinder its implementation. 

Prospects for further research are to develop methodological support to assess the effectiveness of strategic 

analysis of the tourism services promotion. 
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SPATIAL DIFFERENTIATION OF TOURIST  

TRAFFIC IN THE REGIONS OF UKRAINE 
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ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО  

РУХУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

The article examines the theoretical and methodological foundations of spatial differentiation in 
the tourism activities of the regions of Ukraine. It was found that the problem of domestic and 
foreign tourism in the regions of Ukraine should stimulate economic and social growth in 
depressed, unfavorable for industrial and agricultural production regions, reduce the migration of 
the population of these regions to large cities and industrial centers. The analysis of basic research 
of conceptual bases of essence of categories "spatial differentiation" is carried out and its 
generalized author’s definition is given. The analysis of tourist traffic both in Ukraine and by 
individual regions is given and it is revealed that the problem of uneven spatial distribution of 
tourist resources in the regions of Ukraine is significant. The mechanism of effective management 
of tourist activity as a tool for overcoming spatial differentiation on uneven distribution of tourist 
resources of regions of Ukraine is developed. 
Keywords: mechanism, spatial differentiation, tourist services, tourist market, tourist 
movement. 

Постановка проблеми в загальному виді. На сучасному етапі розвитку України набувають 

особливої актуальності питання створення ефективної структури управління туристичною галуззю 

у сфері підвищення загального та локального туристичного руху. Україна як туристична держава 

світового значення вимагає усестороннього забезпечення координації діяльності різноманітних сфер 

економіки, від яких залежить якісне та надійне надання туристичних послуг, а саме: торгівлі, 

транспорту, видавничо-рекламної діяльності, виробництва сувенірної продукції тощо. Сьогодні 

туризм є перспективною та неповно використаною галуззю для економіки України, а отже одним 

із пріоритетних напрямків її розвитку. 

Таким чином, проблема розвитку внутрішнього та зовнішнього туристичного руху у регіонах 

України повинна стимулювати економічне та соціальне зростання в депресивних, несприятливих для 

промислового та сільськогосподарського виробництва регіонах, сприяти зменшенню міграції 

населення цих регіонів до великих міст і промислових центрів. Тому проблема просторової 

диференціації туристичного руху у регіонах України є актуальною темою дослідження та має 

практичну значущість як для окремого регіону, так й для державі в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою просторової диференціації 

у туристичній галузі успішно займалися наступні вчені, а саме: Рега М.В., Паршин Ю.І., Экова В.А., 

Шкромада В.И., Сорока І.В., Тарасенок А.И., Зиновьева А.А., Кругман П. Р. та інші. 

Однак слід зауважити, що недостатність аналізу процесів просторової диференціації 

туристсько-рекреаційного потенціалу інфраструктури туризму, особливо це стосується розгляду 

проблем регіонального туризму не є достатньо дослідженим. Тому постає нагальне питання 

теоретичного та практичного вирішення означеної проблеми за допомогою сучасних методичних 

підходів та інноваційних засобів, які використовуються у дослідженнях ринку туристичних послуг.  

Мета роботи. Мета полягає у дослідженні просторової диференціації туристичного руху 

в мінливих умовах сучасного розвитку туристичної галузі регіонів України. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах нагальної необхідності 

трансформації структури економіки України все більшого значення набуває туристична галузь як 

інструмент сталого фінансово-економічного зростання господарства шляхом прямого та 

опосередкованого стимулювання економіки з метою збільшення обсягів надання послуг та 

вироблення додаткової вартості. Активний туристичний рух є запорукою сталого зростання всієї 

туристичної галузі та суцільно пов’язаний з ефективністю та широтою ринку туристичних послуг, 

який у процесі свого розвитку проходить чотири стадії розвитку (початкову, накопичувальну, 

консолідації та модернізації). Тому доцільно дослідити вплив туристичного руху на розвиток 

туристичного ринку України (рис. 1). 

Треба відзначити, що управління розвитком ринку туристичних послуг на кожній стадії 

відбувається на основах взаємодії загальнодержавних та локально-ринкових напрямів впливу, що є 

нагально необхідним та доцільним, з огляду на постійну наявність напрямів, реалізація яких 

знаходиться поза компетенцією самих суб’єктів ринку. Тривалість кожного етапу не визначено та 

залежить у своїй більшості від типу ринку регіону, наявності та якості внутрішніх та зовнішніх 

факторів, ступеня туристичного руху того чи іншого регіону, постійному моніторингу можливостей 

та загроз, які постійно виникають під час туристичного руху на ринку туристичних послуг. 

 

Рис. 1. Туристичний рух на різних стадія розвитку ринку  

туристичних послуг1 

Стадії розвитку ринку туристичних послуг як окремого регіону, так й України в цілому є 

загальним фактором та не завжди визначальним впливу на туристичний рух населення. У дослідженні 

цього питання більшої уваги заслуговує туристичний, економічний та соціальний розвиток кожного 

регіону України – це є об’єктивною умовою розвитку туристичного ринку. Нерівномірний 

туристичний розподіл регіонів викликаний наступними факторами: 

– значними відмінностями в кількості та доступності природних ресурсів; 

– кліматичними особливостями; 

– культурно-історичною спадщиною 

 
1 Сорока, І. В. (2012). Сучасні тенденції міжнародного ринку туристичних послуг. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин, 111, 266-273. 

Стадії формування ринку туристичних послуг

Початкова стадія

Незначний туристичний рух, превалювання національного та виїзного 

туризму

Накопичувальна стадія

Збільшення масового в їзного туристичного руху, значимість 

внутрішнього туризму починає превалювати над національним

Стадія консолідації

Активний розвиток масового міжнародного туризму, в їзний 

туристичний рух переважає над виїзними та національними

Стадія модернізації

Зниження в їзного туристичного руху, переорієнтація національного 

туризму на виїзний
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– нерівномірністю розміщення інфраструктури, а саме: транспортної, комунікаційної, 

курортно-розважальної  

– асиметричністю розподілу рекреаційних ресурсів регіонів тощо. 

У зв’язку з вищенаведеним питання розвитку туристичного руху з урахуванням диференційних 

аспектів просторового розвитку набувають все більшої актуальності. Тому необхідно визначити 

науково-теоретичний сенс поняття просторова диференціація та надати комплексне загальне 

визначення для ефективності подальшого практичного дослідження.  

Розвиток туристичного руху в умовах просторової диференціації часто характеризується 

наявністю наступних взаємопов’язаних тенденцій: 

– значному впливу факторів та ресурсів на суб’єктів ринку 

– розповсюдження активного впливу факторів та ресурсів на місце свого функціонування.  

Зазначимо, що у широкому сенсі під просторово-диференційними факторами впливу 

туристичний рух прийнято розуміти усю сукупність факторів зовнішнього середовища, притаманних 

певному середовищу, полюсу росту – територіальному, інформаційному, ресурсному, 

інституційному тощо1. 

Зазначимо, що для успішності практичних досліджень необхідно узагальнити и 

систематизувати дефініцію категорії «просторова диференціація» як загальноекономічне поняття, так 

й для туристичної галузі. 

Паршин Ю.І. вважає, що просторова диференціація – це нерівномірність економічного 

розвитку, що виникла внаслідок процесу нерівномірного перерозподілу економічних ресурсів, 

доходів і витрат, яка виражається на різних рівнях соціально-економічного й екологічного розвитку2. 

Екова В.А. також наполягає, що під просторовою диференціацією можна розуміти стан, що 

відбиває певну сукупність розподілу ресурсів природно-господарської і соціально-економічної 

системи, для даної території в певний момент часу3.  

З іншого боку, Шкромада В.І. наполягає, що просторова диференціація, перш за все, це 

сукупність характеристик рівнів розвитку регіонів, які формуються дією базових чинників, а також їх 

динамічних тенденцій під дією актуальних чинників, що обумовлюють структурні зміни по 

виробничо-економічним, фінансово-економічним і соціально-економічним напрямкам4. Також 

заслуговує на увагу визначення категорії «просторова диференціація», що надано Сорокою І.В., а 

саме: поляризація економічного простору обумовлює концентрацію трансакцій, що забезпечують 

створення, поширення і застосування знань в точках зростання і ініціацію нерівноважного, 

нелінійного процесу самоорганізації інноваційних відносин як складної системи, в рамках якої 

інновація як продукт і як процес трансформується в напрямку формування «інновацій в інноваціях»5. 

Тарасенок А.І. розглядає категорію «просторова диференціація» світової туристичної галузі як 

об’єктивний процес формування світових центрів і зон з різним рівнем концентрації туристичного 

попиту, капіталу та інновацій в туристичному комплексі»3. Зинов’єва А.А. у своєї статті дає висновок, 

що просторова диференціація – це наслідок прямої пропорційної залежності між економічними 

вигодами, які отримуються від продажу туристичного продукту, і зростанням рівня конкуренції6. 

Особливої уваги заслуговує наукові дослідження Кругмана П. у яких він виділяє два основних 

типи територіальної організації економічного простору: більш розвинене ядро («центр») і тісно 

 
1 Рега, М. В. (2009). Туристичний бізнес в економічному просторі України. Теоретичні та прикладні питання 

економіки, 19, 299-303. 
2 Паршин, Ю. І. (2014). Оцінка нерівномірності економічного розвитку за індикаторами поляризації та асиметрії. 

Інвестиції: практика та досвід, 24, 28-33. 
3 Экова, В. А. (2013). Идентификация объектов пространственного менеджмента в регионе. Материалы 

международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных 

исследований. 2013» <http://www.sworld.com.ua/index. php/uk/economy-113/where-to-stay-productive-forces-and-

regional-economy-113/ 16975-113-0762>(2020, вересень, 15). 
4 Шкромада, В. И. (2013). Совершенствование налоговых инструментов сглаживания социально-экономической 

поляризации регионов : автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата экономических 

наук. Белгород: ФГАОУ ВПО Белгородский государственный национальный исследовательский университет. 
5 Сорока, І. В. (2012). Сучасні тенденції міжнародного ринку туристичних послуг. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин, 111, 266-273. 
6 Тарасенок, А. И. (2014). Геоэкономический механизм обеспечения конкурентоспособности туристической 

дестинации. Минск: РИПО, 144. 
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пов’язана з ним «периферія». «Центр» – це локальний ринок, у нашому випадку регіон, де виникає та 

зосереджується туристичний рух, перенаправляються в’їзні туристичні потоки, знаходиться велика 

концентрація природно-рекреаційних, культурно-історичних ресурсів, активно та ефективно 

розвивається туристична та супутня інфраструктура, розміщуються великі міжнародні готельні та 

ресторанні мережі, закладені раціональні стандарти обслуговування та створення комплексного 

туристичного продукту, які у процесі просторової диференціації поширюються на «периферію», 

тобто на регіони з меншою ємністю туристичного ринку1. 

Таким чином, можна зробити висновок, що просторова диференціація у галузі туризму – це 

нерівномірність розвитку ринку туристичних послуг, яку викликано значимими відмінностями 

в розподілі природних ресурсів, кліматичними особливостями регіонів, культурно-історичною 

обумовленістю міст та областей, нерівномірним розміщенням транспортної, комунікаційної, 

курортно-розважальної інфраструктури та диспропорцією розподілу рекреаційних ресурсів. 

Туристичний потенціал України за умов його ефективного впровадження та використання 

спроможний забезпечити виконання економічних, соціальних, гуманітарних функцій держави, тобто 

підвищити рівень життя населення, збільшити частку туристичних надходжень до бюджетів усіх 

рівнів, збільшити кількість робочих місць в туристичній сфері та супутніх галузях тощо.  

Динаміка та структура в’їзного та виїзного туристичного руху України протягом 2000-2019 рр. 

показано в таблиці 1. 

З таблиці 1 видно, що 2018-2019 рр. характеризуються збільшенням загального показника 

туристичного руху в порівнянні з іншими роками статистичної вибірки. Треба також відзначити, що 

до 2009 року найбільшу частку (50-60 %) туристичного руху України складав внутрішній туризм. Ця 

тенденція є прямим наслідком нестачі грошових коштів та заощаджень у населення України та 

бажання вивчати туристично-рекреаційні об’єкти рідної Вітчизни. В ці ж роки зафіксовано найбільшу 

питому вагу (15-20 %) іноземних туристів, що в’їжджали та користувалися туристичними ресурсами 

України. 

Після 2010 року спостерігається постійне стійке зростання виїзного туризму, та значне 

зменшення інших видів туристичного руху. Причини такої тенденції наступні: 

– тимчасово недоступний туризм у Автономну Республіку Крим, м. Севастополь та 

на тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях; 

– нерозвиненість у більшості регіонах України туристично-рекреаційних зон та відсутність 

там сервісу європейського рівня; 

– бажання населення України відкривати нові туристичні маршрути; 

– збільшення заощаджень та наявних грошових коштів для відпочинку за межами України. 

Для детального дослідження та аналізу наявності та розподілу просторової диференціації 

туристичного руху України, перш за все, треба розглянути статистичну інформацію щодо 

туристичного руху за регіонами у 2019 р. (табл. 2). 

Підвищення ефективності функціонування суб’єктів ринку туристичних послуг регіонів 

України дозволить згладити просторову диференціацію туристичного руху. Для цього необхідно 

розробити універсальний та дієвий механізм з урахуванням специфічних особливостей регіонів, 

задіяності більшої кількості суб’єктів інфраструктури туризму у створені якісного туристичного 

продукту та використання багатої історично-культурної спадщині регіонів України для підвищення 

туристичного руху периферійних областей при збереженні показників «Центру». 

Основою реалізації механізму повинно бути врахування просторової складової диференціації 

регіонів України, яка впливає на умови функціонування суб’єктів туристичного ринку у наявному 

географічному та економічному просторі, створює базис для стратегічного розвитку туризму. 

Нормативно-правовою основою формування механізму щодо ефективізації туристичних послуг є 

Закони України, підзаконні акти, нормативні документи зі стандартизації й сертифікації у сфері 

туризму. 

Розробимо механізм ефективного управління туристичною діяльністю щодо подолання 

просторової диференціації на нерівномірності розвитку туристично-рекреаційних послуг регіонів 

України, у якому врахуємо результати проведеного аналізу туристичного руху, зазначимо суб’єкт, 

об’єкт та мету управління туристичним розвитком регіонів (рис. 2). 

 

 
1 Krugman, P. (1991) Geography and Trade. Cambridge: MA: MIT Press. 
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Таблиця 1 

Динаміка та структура туристичного руху України за 2000-2019 рр.
1
)  

Роки 

Кількість туристів, 

обслугованих 

туроператорами  

та турагентами,  

усього осіб 

У тому числі Структура туристичного руху 

в’їзні 

(іноземні) 

туристи,  

осіб 

виїзні 

туристи, 

осіб 

внутрішні 

туристи,  

осіб 

в’їзні 

(іноземні) 

туристи,  

осіб 

виїзні 

туристи, 

осіб 

внутрішні 

туристи,  

осіб 

2000 2013998 377871 285353 1350774 18,76% 14,17% 67,07% 

2001 2175090 416186 271281 1487623 19,13% 12,47% 68,39% 

2002 2265317 417729 302632 1544956 18,44% 13,36% 68,20% 

2003 2856983 590641 344332 1922010 20,67% 12,05% 67,27% 

2004 1890370 436311 441798 1012261 23,08% 23,37% 53,55% 

2005 1825649 326389 566942 932318 17,88% 31,05% 51,07% 

2006 2206498 299125 868228 1039145 13,56% 39,35% 47,09% 

2007 2863820 372455 336049 2155316 13,01% 11,73% 75,26% 

2008 3041655 372752 1282023 1386880 12,25% 42,15% 45,60% 

2009 2290097 282287 913640 1094170 12,33% 39,90% 47,78% 

2010 2280757 335835 1295623 649299 14,72% 56,81% 28,47% 

2011 2199977 234271 1250068 715638 10,65% 56,82% 32,53% 

2012 3000696 270064 1956662 773970 9,00% 65,21% 25,79% 

2013 3454316 232311 2519390 702615 6,73% 72,93% 20,34% 

2014 2425089 17070 2085273 322746 0,70% 85,99% 13,31% 

2015 2019576 15159 1647390 357027 0,75% 81,57% 17,68% 

2016 2549606 35071 2060974 453561 1,38% 80,83% 17,79% 

2017 2806426 39605 2289854 476967 1,41% 81,59% 17,00% 

2018 4557447 75945 4024703 456799 1,67% 88,31% 10,02% 

2019 6132097 86840 5524866 520391 1,42% 90,10% 8,49% 

Динаміка туристичного потоку 

2019-

2000 
4118099 -291031 5239513 -830383 -17,35% 75,93% -58,58% 

2019-

2010 
3851340 -248995 4229243 -128908 -13,31% 33,29% -19,98% 

2019-

2015 
4112521 71681 3877476 163364 0,67% 8,53% -9,19% 

2019-

2018 
1574650 10895 1500163 63592 -0,25% 1,79% -1,54% 

 

  

 
1 Державна служба статистики України (2020). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua> (2020, вересень, 15). 
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Рис. 2. Механізм ефективного управління туристичною діяльністю  

регіонів України1 

 
1 Рега, М. В. (2009). Туристичний бізнес в економічному просторі України. Теоретичні та прикладні питання 

економіки, 19, 299-303. 
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Досягнення мети механізму досягається через вирішення цільових орієнтирів та завдань 

управління розвитком, а саме: 

1. Раціональне та ефективне використання природної спадщини, територій та курортів 

дозволить впровадити передовий досвід стійкого розвитку туристичного сектору, забезпечить 

фінансову та технологічну підтримку, дозволить розробити інноваційні проекти та передові практики 

розвитку туристичного ринку регіонів, а також зберегти екосистеми та культурну спадщину. 

2. Вдосконалення правового та інституціонального забезпечення формування ринку дозволить 

забезпечити законодавчої гарантії та дієві механізмів державної політики сприяння та підтримки 

розвитку туристичних підприємств регіонів України 

3. Побудова якісної туристичної та супутньої інфраструктури із врахуванням просторової 

нерівномірності розвитку та диференціації економічного простору. 

4. Підвищення зайнятості населення за рахунок туристичної галузі несе важливу соціально-

економічну функцію для держави в цілому, та особливої важливості набуває для депресивних регіонів 

України  

5. Інтеграція туристичних послуг до світового туристичного ринку за допомогою слідування 

сучасним тенденціям міжнародного туризму (транснаціоналізації, глобалізації, кластерізації тощо). 

6. Досягнення узгодженості інтересів держави та суб’єктів туристичного ринку здійснюється 

за допомогою впровадження ефективної моделі державного регулювання та сприяння розвитку 

підприємницьких процесів у туристичній галузі. 

Функціонування механізму ефективного управління туристичною діяльністю регіонів України 

повинен базуватися на наступних принципах: 

– системності – управління туристичною діяльністю є багатоскладовою, цілісною, відкрито-

динамічною системою з безліччю елементів, які, взаємодіють один з іншим, та з наявним 

мікросередовищем та макросередовищем; 

2) комплексності – розроблений підсистема повинен мати відповідний набір базових 

комплексних показників, які у подальшому можуть використовуватися на усіх етапах туристичної 

діяльності; 

3) адаптивності – можливість адаптації розробленого механізму під відповідні умови, в яких 

здійснює свою діяльність туристичні компанії окремого регіону та мати значну гнучкість реагування 

на внутрішні та зовнішніх зміни цих умов; 

4) динамічності –постійний розвиток туристично-рекреаційної діяльності регіонів є запорукою 

успішності подолання наявної просторової диференціації; 

5) безперервності –означає постійне нарощування туристичного потенціалу регіонів для 

підвищення конкурентоспроможності у довгостроковому періоді; 

6) цілеспрямованості – полягає у спрямовуванні туристичної діяльності регіонів на досягнення 

загальних цілей та згладжування просторової диференціації; 

7) оптимальності – означає, що усі рішення при створенні, розробці та впроваджені 

туристичного продукту мають бути найкращими за вибраними цільовими орієнтирами та 

стратегічними напрямками розвитку; 

8) наукової обґрунтованості – підвищення туристичних потоків у регіонах неможливо без 

впровадження новітніх та сучасних технологій, які базуються на наукових дослідженнях та 

розробках;  

9) інформативності – забезпечення повною та багатокритеріальною інформацією про усі сфери 

туристичної діяльності регіонів.  

Вектори реалізації механізму нерозривно пов’язані з функціями управління розвитком ринку 

туристичного ринку та мають собі на меті: 

1. Інституційно-правовий вектор – створення універсальної інституційно-законодавчої основи 

розвитку ринку туристичних послуг, яка відповідає світовим та європейським стандартам 

забезпечення якості його функціонування. 

2. Соціально-економічний вектор – виконання соціальної функції держави шляхом підвищення 

кількості робочих місць у сфері туризму та обслуговування туристично-рекреаційних об’єктів 

за рахунок чого підвищується грошові надходження до бюджетів різних рівнів. 

3. Інтеграційний вектор – використання міжнанаціональної взаємодії у сфері туризму для 

зміцнення взаєморозуміння і довіри між країнами в різних сферах їх життєдіяльності. 
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Найважливішим у розробленому механізмі ефективного управління туристичною діяльністю 

регіонів України є вибір стратегічних пріоритетів та напрямів щодо згладжування просторової 

диференціації у сфері туристичних послуг регіонів України, а саме: 

1. Впровадження аутентичного управління розвитком ринку – основана на на урахуванні 

наявних специфічних туристичних можливостей регіональних ринків. Це управління можливо 

здійснювати на засадах врахування асиметричності інфраструктурного розвитку регіональних ринків 

та просторової диференціації розміщення формуючих ринок факторів. Ефективне аутентичного 

управління дозволить підвищити темпи фінансово-економічного зростання та скоротити нерівність 

та бідність серед населення регіонів України через використання регіонально-туристичних 

конкурентних переваг. 

2. Формування та розвиток інноваційних секторів ринку туристичних послуг – включає в себе 

впровадження сучасних видів туризму (сільського, зеленого, індустріального); відновлення 

занедбаної туристичної спадщини–(замків, фортець, палаців); запровадження національних програм 

підвищення інтересу громадян до культури України, історії та сучасності рідного регіону, підвищення 

туристичного іміджу держави серед іноземців на регіональному рівні. 

3. Адаптація традиційних секторів туризму к умовам поглиблення європейської інтеграції має 

здійснюватися із урахуванням визначених на міжнародному ринку туристичних послуг світових та 

європейських стандартів обслуговування туристів. 

Треба також відзначити, що важливе місце в розробленому механізмі (рис. 2) належить система 

організації контролю за етапами реалізації стратегічних напрямів в умовах сталого розвитку 

туристичного ринку регіонів України, яка має зворотній зв’язок з іншими підсистемами механізму та 

забезпечує стале практичне виконання усіх його теоретико-методичних засад. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  

У наведеному досліджені проблем просторової диференціації туристичного руху регіонів 

України були отримані наступні теоретичні та практичні результати: 

1 Визначено наявність та теоретичне обґрунтування туристичного руху на різних стадія 

розвитку ринку туристичних послуг. 

2 Узагальнена та систематизована категорія «просторова диференціація» та визначено, що 

у сфері туризму ця категорія означає нерівномірність розвитку ринку туристичних послуг, яку 

викликано значимими відмінностями в розподілі природних ресурсів, кліматичними особливостями 

регіонів, культурно-історичною обумовленістю міст та областей, нерівномірним розміщенням 

транспортної, комунікаційної, курортно-розважальної інфраструктури та диспропорцією розподілу 

рекреаційних ресурсів. 

3 Проведено аналіз туристичного руху як України в цілому за період 2000-2019, так й по 

окремим регіонам за 2019 р. та виявлено, що проблема просторої нерівномірності розподілу 

туристичних ресурсів в регіонах України є значущою. «Центр» туризму України складають лише 

20 % від усіх наявних регіонів України. Інші 80 % областей складають периферію. 

4 Виходячи із визначеної в аналізі значної просторової диференціації регіонів України було 

розроблено механізм ефективного управління туристичною діяльністю регіонів України, який, у разі 

його успішного реалізації на практики, допоможіть згладити нерівності туристичного розвитку 

регіонів та підвищити загальний кількісті та якісні показники туризму України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути теоретико-

методичною основою для подальшого дослідження проблем згладжування просторової диференціації 

туристичного руху регіонів України. 
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EFFICIENCY EVALUATION OF EMPLOYEES’ 
INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
MANAGEMENT SUBSYSTEM 
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Наталія Колінко 
Володимир Жежуха, к.е.н. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КЕРІВНОЇ ПІДСИСТЕМИ 
ПІДПРИЄМСТВА  

The article has developed a method to assess the effectiveness of innovation activity of the 
employees of the enterprise management subsystem. The article substantiates the expediency of 
taking into account the indicators of evaluation of such efficiency in the context of three 
management levels in accordance with the tasks performed (indicators of intellectual, managerial 
and technological potential). The practical application of the proposed method to assess the 
efficiency of innovation activity of the employees of the management subsystem of the enterprise 
was carried out on the example of a number of industrial companies in Ukraine. In this case, a map 
of expert evaluation for self-assessment (internal evaluation directly by the manager), internal 
evaluation (any deputy) and external evaluation (directly by the developers of the method). 
The scale of values of the coefficient of innovation activity of the manager was built. 
Keywords: efficiency, innovation, innovation process, innovation project, manager, management 
subsystem, productivity. 

Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання зумовлюють необхідність 
усвідомлення того, що результативність інноваційної діяльності суб’єкта господарювання багато 
в чому визначається вмілим та грамотним керівництвом. Відповідальність за створення і 
впровадження інновацій на підприємствах несуть першочергово керівники різних рівнів управління, 
що, як відомо, об’єднуються поняттям керівної підсистеми. Саме керівники формують склад і 
структуру інноваційного процесу, відповідають за проектування інновацій, оцінюють та прогнозують 
їхню ринкову привабливість, застосовують різні форми підтримки інноваційних рішень, обирають 
стратегічні напрямки інноваційного розвитку суб’єкта господарювання, оптимізовують портфель 
інноваційних бізнес-проектів, формують інноваційну культуру в колективі, розв’язують конфлікти 
у ході реалізації інноваційного процесу тощо. У контексті цього слід приділити особливу увагу 
оцінюванню результативності інноваційної діяльності керівників суб’єкта господарювання. 
Методика такого оцінювання є процесом формування нового ефективного інструментарію 
керівництва інноваційною діяльністю (методів впливу, форм влади, стилів керівництва) та 
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проектування релевантних підходів в керівництві інноваційними процесами, що базуються як 
на особистісних характеристиках керівника (його інтелектуальній складовій), так і на ефективності 
його впливу на результати інноваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що проблематика оцінювання 
інновацій та інноваційної діяльності не є новою у науковій літературі. У цій сфері варто виокремити праці 
І. Алєксєєва, Б. Ашейма, І. Балабанова, В. Бандурова, В. Белінської, Б. Буркинського, В. Василенка, 
В. Геєця, Н. Гончарової, Ю. Гончарова, А. Ейсмонта, В. Захарченка, С. Ілляшенка, Д. Кокуріна, 
Л. Михайлової, О. Орлова, В. Павлова, О. Редькіна, А. Савчука, В. Соловйова, Л. Федулової, Н. Чухрай, 
І. Школи, А. Яковлєва та багатьох ін. Результати наукових досліджень у зазначеній сфері ґрунтуються 
на висвітленні оцінювання різних видів інновацій, окремих етапів інноваційних процесів, формування 
показників оцінювання інновацій й інноваційної діяльності загалом, оцінювання корпоративної культури, 
орієнтованої на інноваційний розвиток бізнесу, оцінювання й управління інтелектуальним потенціалом 
компанії, оцінювання ефектів інноваційного проекту тощо. 

Привертала увагу багатьох науковців і проблема оцінювання діяльності керівників 
на підприємствах. У цій тематиці відомі праці М. Басакова, Н. Богаченко, Н. Буряк, О. Виноградової, 
Ю. Вінтюка, М. Гринишин, Р. Гріфіна, Р. Дафта, В. Діденка, Є. Ільїна, А. Кабанова, М. Коваленка, 
А. Колота, О. Конкіної, А. Кочнева, Т. Максименко, Н. Малої, О. Мельник, К. Пілігрим, А. Полозової, 
І. Процик, В. Сладкевича, О. Чернушкіної, Е. Шарапатової, В. Яцури та багатьох інших. У працях цих 
та інших авторів розглянуто змістове наповнення сутності оцінювання персоналу, особливості 
використання методів при цьому, чинники вибору індикаторів оцінювання залежно від призначення 
та рівня управління в організації, переваги і недоліки їхнього практичного застосування тощо. Попри 
це, низка важливих завдань із вказаної тематики досі не розв’язана. Зокрема, існуючі напрацювання, 
попри свою ґрунтовність, не дають змогу повною мірою окреслити особливості оцінювання 
результативності інноваційної діяльності працівників керівної системи організації. Як відомо, 
керівники-інноватори постійно працюють із персоналом свого інноваційно активного підприємства, 
контактують з керівниками суміжних підприємств, органами місцевої влади, відповідають 
за розвиток інноваційної діяльності, об’єднують ідеї підлеглих та генерують їх самостійно тощо, тому 
значно складніше оцінити їх результати інноваційної діяльності. 

Цілі статті. Метою статті є розроблення методу оцінювання результативності інноваційної 
діяльності працівників керівної підсистеми підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення літературних джерел та узагальнення 
практичного досвіду дає змогу зробити висновок, що для оцінювання результативності інноваційної 
діяльності працівників керівної підсистеми підприємства доцільно використовувати показники 
у розрізі трьох рівнів управління відповідно до виконуваних завдань. Перший рівень передбачає 
оцінювання показників інтелектуального потенціалу. При цьому слід використовуються критерії, які 
визначаються у балах на основі експертних оцінок. Під час оцінювання другого та третього рівнів 
пропонується використовувати показники управлінського та технологічного потенціалу, які 
формуються на основі внутрішньої звітності підприємства (рис. 1). 

 

Рис. 1. Показники оцінювання результативності інноваційної діяльності працівників  

керівної підсистеми підприємства 

Джерело: запропоновано авторами 

 

У табл. 1 наведено індикатори, на підставі яких розраховують узагальнений показник 

результативності інноваційної діяльності працівників керівної підсистеми підприємства. 

Результативність  

діяльності керівника  

у сфері інновацій 

– показники інтелектуального потенціалу 
Ефективність діяльності керівника 

у сфері інновацій 

– показники управлінського потенціалу; 

– показники технологічного потенціалу 
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Таблиця 1 

Показники, що характеризують ефективність та результативність роботи працівників 

керівної підсистеми підприємства у сфері інноваційної діяльності 

Назви 

показників 

Умовні 

позначення 

Коефіцієнт 

вагомості 
Способи розрахунку 

Показники, що характеризують інтелектуальний потенціал 

Загальний 

рівень 

трудової 

діяльності 

керівника 

у сфері 

інноваційної 

діяльності 

 
0,30 

Н

К

Р

n

i

і

l


== 1

, 

де Кi – загальна сума середньозваженої оцінки  

i-го критерію трудової діяльності керівника у сфері 

інноваційної діяльності;  

H – загальна кількість критеріїв;  

i=1,2…n – кількість оцінювальних критеріїв;  

n – кількість критеріїв 

Показники, що характеризують управлінський потенціал 

Показник 

наукових, 

інженерних і 

технічних 

кадрів 

у загальній 

чисельності 

працівників 

 
0,20 

z

i
v

P

Р
Р = , 

Де Pi – кількість наукових, інженерних і технічних 

працівників, ос.;  

Pz – загальна кількість працівників, ос. 

Показник 

освітнього 

рівня 
 

0,20 z

о
P

О
Р = , 

Де O – кількість осіб, що мають вищу (спеціальну освіту) 

відповідно до профілю діяльності підприємства, ос. 

Показники, що характеризують технологічний потенціал 

Показник 

прогресивності 

продукції 
 

0,10 z

p

p
N

N
Р = , 

Де Np – кількість впроваджених (реалізованих) інноваційних 

продуктів, нових на ринку чи для підприємства, од.;  

Nz – загальна кількість вироблених видів продукції, од. 

Показник 

прогресивності 

технологій 
 

0,10 
z

p

t
T

T
Р = , 

де Tp – кількість впроваджених (придбаних) технологічних 

процесів (ліній) підприємством, од.;  

Tz – загальна кількість використовуваних технологій 

підприємством, од. 

Показник 

інноваційного 

потенціалу 
 

0,10 
z

n
h

V

V
Р = , 

де Vn – обсяг витрат на інновації (пошук, використання, 

придбання, впровадження науково-технічних досягнень), гр. 

од.; Vz – загальна величина собівартості продукції, гр. од.  

Джерело: запропоновано авторами 

lР

vР

оР

pР

tР

hР
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Отже, на основі значень розрахованих показників першого, другого та третього рівнів є 

можливим здійснити розрахунок інтегрального показника результативності інноваційної діяльності 

працівників керівної підсистеми підприємства. Із цією метою слід застосовувати формулу1: 


=

=
n

i

iiрез kPP
1

. ,                                      (1) 

де iР  - і -й показник; ik  - коефіцієнти вагомості і -го показників; n  – кількість показників. 

Практичне застосування запропонованого методу оцінювання результативності інноваційної 

діяльності працівників керівної підсистеми підприємства здійснено на прикладі низки промислових 

компаній України. При цьому було сформовано карту експертного оцінювання для самооцінки 

(внутрішня оцінка безпосередньо самим керівником), внутрішньої оцінки (будь-яким заступником) 

та зовнішньої оцінки (безпосередньо розробниками методу). Застосовано вісім критеріїв, що 

дозволяють найбільш повно охопити усі аспекти управлінської діяльності, врахувати характер та 

особливості інноваційної діяльності, а також масштаб та складність управління інноваціями: 

1. Навички керівника (психологічні навички, професійні навички). 

2. Знання керівника (гуманітарні науки, соціальні науки, природничі науки, технічні науки). 

3. Цінності керівника (моральні, корпоративні). 

4. Мислення керівника (практичне, теоретичне; професійне). 

5. Здібності керівника (концептуальні, міжособові, технічні). 

6. Якості керівника (загальні (особистісні), конкретні (ділові), спеціальні (управлінські)). 

7. Застосування керівником управлінських функцій (планування, організування, мотивування, 

контролювання). 

8. Відповідності принципам керівника (цілеспрямованість, визначеність, комплексність, 

системність, взаємозалежність, послідовність, оперативність, регулярність). 

Діяльність працівників керівної підсистеми підприємства у сфері інноваційної діяльності 

оцінювалась за п’ятибальною шкалою: 

– оцінювальний критерій відсутній (зона відсутності впливу керівництва) – 1 бал; 

– оцінювальний критерій проявляється дуже рідко (зона слабкого впливу керівництва) – 

2 бали; 

– оцінювальний критерій виявляється не сильно і не слабо (зона середнього впливу 

керівництва) – 3 бали; 

– оцінювальний критерій виявляється часто (зона достатньо сильного впливу керівництва) – 

4 бали; 

– оцінювальний критерій виявляється систематично (зона найкращого впливу керівництва) – 

5 балів. 

Середньозважена оцінка за кожним критерієм розраховувалась за формулою2: 

j

n

j

j

і
П

О

K


=

=
1 ,                                  (2) 

де jО  - оцінка у балах j -го показника і -го критерію діяльності керівника; jП  - кількість показників 

в і -му критерію діяльності керівника; j =1,2…n – кількість показників, що оцінюються в межах 

кожного зазначеного критерію; n  – кількість показників. 

 
1 Нагірна, М. Я. (2016). Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств: дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Львів: НУ Львівська політехніка. 

2 Безродна, T. M. (2008). Accounting and analytical support for business management: defining the essence  

of the concept. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 10/2, 58-62. 
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Рівень інноваційної діяльності керівника за кожним критерієм визначається із врахуванням 

значення середньозваженої оцінки кожного експерта1: 

Е

K

R

n

i

i

K і


== 1

,               (3) 

де іK  - середньозважена оцінка і -го критерію діяльності керівника; Е  - кількість експертів ( Е =3);  

і =1,2…n – кількість середньозважених оцінюваних критеріїв; n  – кількість критеріїв. 

Результати розрахунків за кожним критерієм можуть інтегруватися у діаграму рейтингу 

працівника керівної підсистеми підприємства, у межах якої варто розрізняти зони високого, 

середнього та низького рівнів керівництва інноваційною діяльністю.  

Середньозважений інтегральний показник загального рівня ефективності інноваційної 

діяльності керівника розраховується за формулою2: 

Н

R

R

n

i

K i
== 1

,            (4) 

де іK  - загальна сума середньозваженої оцінки і -го критерію діяльності керівника; Н  - загальна 

кількість критеріїв ( H =8); і =1,2…n – кількість оцінюваних рівнів інноваційної діяльності керівника; 

n  – кількість рівнів. 

На основі результатів виконаних розрахунків (табл. 2) вибудована шкала для характеристики 

інноваційної діяльності керівників (рис. 2). 

 

Рис. 2. Шкала значень коефіцієнта інноваційної діяльності керівника 

Примітка: 1 – АТ «Львівський локомотиворемонтний завод», 2 – ТзОВ «Львівський експериментальний 

механічний завод», 3 – ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», 4 – Науково-виробниче ПП 

«Спаринг-Віст Центр», 5 – ТзОВ «Техприлад»; інноваційно активні промислові підприємства: 6 – ТзОВ 

«Спільне українсько-німецьке підприємство «Електротранс»,  

7 – ТзДВ «Львівагромашпроект», 8 – ТзОВ «Завод Електронпобутприлад», 9 – Українсько-німецьке спільне 

підприємство в формі ТзОВ «Інтернешнл Каттер Манюфекчерер Гмбх (Ісм)»,  

10 – ДП «Дослідний завод «Хвиля» 

Джерело: розраховано авторами 

 
1 Фещур, Р. В., Барвінський, А. Ф., Кічор, В. П. (2003). Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. 

Львів: Інтелект-Захід. 
2 Голов, С. Ф. (2003). Управлінський облік. Київ: Лібра; Мулик, T. O. (2019). Організація діагностики діяльності 

підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи. Сучасна економіка, 17, 158-164; Олексів, I. Б. 

(2011). Особливості прийняття організаційних управлінських рішень на засадах узгодження інтересів груп 

економічного впливу. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка», 5/4, 252-257; Тодощук, А. В. 

(2015). Управління митними ризиками у діяльності машинобудівних підприємств: дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук. Львів: НУ Львівська політехніка. 
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У межах запропонованої шкали слід розрізняти: 

– високий рівень інноваційної діяльності керівника (керівник застосовує в своїй діяльності 

сучасні принципи управління; контролює, планує та аналізує необхідність ресурсів для здійснення 

інноваційної діяльності; співпрацює з підлеглими, а при прийняті управлінського рішення щодо 

інноваційної діяльності заслуховує пропозиції підлеглих; створює атмосферу заохочення творчості та 

ініціативи; розуміє важливість і необхідність інноваційного розвитку підприємства) [діапазон: 

3,7х5]; 

– середній рівень інноваційної діяльності керівника (керівник частково реалізує інновації, 

внаслідок розуміння, бажання і вміння прислуховуватись до пропозицій молодих, творчих, 

ініціативних працівників; при цьому досягаються бажані результати щодо інноваційної діяльності; 

керівник зазвичай впроваджує інновації нові для підприємства, але не нові для ринку) [діапазон: 

2,7х3,7]; 

– низький рівень інноваційної діяльності керівника (керівник негативно сприймає будь-які 

нововведення; створює атмосферу страху; використовує такі методи впливу, як схиляння 

до співробітництва через владу примусу; керується власним досвідом при прийнятті управлінського 

рішення; не визнає будь-якої ініціативності зі сторони співробітників та, зазвичай, не реалізовує 

розроблені ними інноваційні ідеї) [діапазон: х2,7]. 

Якщо більшість критеріїв високі, тобто виявляються у повній мірі і постійно, то такого 

керівника можна вважати інноватором, який у своїй управлінській діяльності тяжіє до інноваційного 

керівництва. Якщо ж більшість критеріїв відсутні, тобто не проявляються, то такий керівник є 

консерватором та у своїй управлінській діяльності тяжіє до авторитарного керівництва. Якщо ж 

більшість критеріїв середні, тобто проявляються частково і періодично, то керівник-ліберал у своїй 

управлінській діяльності тяжіє до демократичного стилю керівництва. 

Оцінювання результативності інноваційної діяльності працівників керівної підсистеми 

підприємства на основі показників, які характеризують управлінський потенціал, проводиться 

з урахуванням показника наукових, інженерних і технічних кадрів у загальній чисельності 

працівників ( vР ) та показника освітнього рівня ( оР ). Своєю чергою, таке оцінювання на основі 

показників, які характеризують технологічний потенціал, виконується з урахуванням показника 

прогресивності продукції ( pР ), показника прогресивності технологій ( tР ) та показника інноваційного 

потенціалу ( hР ). За інформаційну базу для аналізування показників управлінського та технологічного 

потенціалу беруться дані фінансової звітності суб’єкта господарювання (див. табл. 2). 

Індикатором результативності інноваційної діяльності працівника керівної підсистеми 

організації є значення комплексного показника. Так, якщо .резР <0,5, то такий керівник 

неналаштований на впровадження і розвиток інновацій. Для підвищення рівня інноваційної 

діяльності цьому керівнику необхідно першочергово звернути увагу на власний інтелектуальний 

потенціал. Другим кроком є аналізування показників інноваційної діяльності підприємства, тобто 

якщо .резР >0,5, то такий керівник є інноваційно активним у своїй виробничо-господарській 

діяльності. 

Чим вище значення .резР , тим вища інноваційна активність та інноваційний потенціал керівника 

підприємства. Результати розрахунку .резР  доцільно оцінити за вербально-числовою шкалою, 

побудованою на основі шкали Харрінгтона (табл. 3). 

Моніторинг інноваційної діяльності керівників окремих підприємств Львівської області дав 

змогу розрахувати комплексний показник результативності, на основі якого можна зробити висновок, 

що рівень інноваційної діяльності керівників проаналізованих компаній є дуже низьким або низьким. 

Така тенденція зумовлена відсутністю інноваційної активності підприємства. Лише одне 

підприємство має середній рівень – це ТзОВ «Львівський експериментальний механічний завод» 

(4,45). Для керівника цього підприємства є усі передумови стати інноваційно активним. Усі керівники 

проаналізованих інноваційно активних підприємств, відповідають високому та дуже високому рівню 

результативності інноваційної діяльності. 
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Таблиця 2 

Результати обчислення інтегрального показника результативності інноваційної діяльності 

працівників керівної підсистеми підприємств у 2019 році 

Показники 

Умовні 

позна-

чення 

Коефіці-

єнти 

ваго-

мості 

Промислові підприємства 
Інноваційно активні промислові 

підприємства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники, які характеризують інтелектуальний потенціал 

Загальний рівень 

інноваційної діяльності 

керівника 
 

0,17 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 

Показники, які характеризують управлінський потенціал 

Показник наукових, 

інженерних і технічних 

кадрів у загальній 

чисельності 

працівників 

 
0,28 0,03 0,09 0,04 0,07 0,06 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 

Показник освітнього 

рівня  
0,21 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05 0,04 0,11 0,08 

Показники, які характеризують технологічний потенціал 

Показник 

прогресивності 

продукції 
 

0,12 0 0 0 0 0 1,1 0 1,9 1,6 2,7 

Показник 

прогресивності 

технологій 
 

0,12 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,1 0 

Показник інновацій-

ного потенціалу  
0,12 0 0 0 0 0 3,86 0,29 0,17 0,02 0,01 

Інтегральний показник 

результативності 

інноваційної діяльності 

керівників 
 

- 3,36 4,45 3,01 3,83 1,87 9,08 6,24 7,28 6,63 7,70 

Примітка: номери підприємств відповідають їхнім назвам з рис. 2. 

Джерело: розраховано авторами 

 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання комплексного показника результативності діяльності  

керівників у сфері інновацій 

Результативність керівників у сфері інновацій Числові інтервали 

Дуже висока 1,000-0,801 

Висока 0,800-0,631 

Середня 0,630-0,371 

Низька 0,370-0,201 

Дуже низька 0,200-0,000 

Джерело: запропоновано авторами на основі джерел1  

 

 
1 Колісніченко, П. Т. (2017). Науково-методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 

Інвестиції: практика та досвід, 16, 38-44; Філіпенко, А. С. (2005). Основи наукових досліджень. Київ: 

Академвидав; Пічугіна, Т. С., Ткачова, С. С., Ткаченко, O. П. (2017). Управління змінами. Чернігів: ЧДУ. 
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Висновки з дослідження. Оцінювання діяльності керівників має заохочувати до активної 

інноваційної діяльності шляхом визнання та винагородження досягнень за результати, що пов’язані 

з пріоритетами підприємства: 

1. Забезпечити єдину процедуру та послідовне впровадження оцінювання керівників 

інноваційно активних підприємств. 

2. Удосконалити процедуру оцінювання результатів інноваційної діяльності керівників 

на основі сформованих критеріїв, досягнення очікуваних результатів та стратегічних цілей 

інноваційно активних підприємств. 

3. Забезпечити дієвий механізм аналізування результатів оцінювання інноваційної діяльності 

працівників керівної підсистеми. 

4. Забезпечити широке розуміння доцільності та порядку проведення оцінювання інноваційної 

діяльності працівників керівної підсистеми, сприяти усвідомленню керівниками відповідальності 

за управління інноваційно активним підприємством та посилити комунікаційний зв’язок між 

керівником та співробітниками щодо планів та результатів інноваційної діяльності. 

5. Підсилити інформаційне та методичне забезпечення процесів щорічного оцінювання 

діяльності керівників інноваційно активних підприємств. 

6. Забезпечити прозорість результатів дослідження. 

7. Забезпечити зв’язок між результатами оцінювання та подальшим визнанням на відповідних 

рівнях державного управління. 
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CORPORATE CULTURE OF AN ENTITY  

AS A FACTOR FOR THE ORGANIZATIONAL 

CULTURE DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL 

The article discusses the concept of corporate culture, its functions, and activities that contribute 
to the more active development of the corporate culture of a company. Careful consideration is 
given to the factors that affect the company’s staff and its organizational culture, in particular, 
subjective, objective, economic factors, etc. The author examines the process of forming the 
company management structure and its relationship with corporate culture. The elements of 
corporate culture and the main features of the organizational culture of an individual are 
considered as well. There is a comparison of the corporate culture of the US and European 
companies. It is established that the effectiveness of management depends on the organizational 
structure, a systematic approach to making management decisions, a leadership style, the level 
of staff professionalism, the strategy, shared values. 
Keywords: corporate culture, organizational culture, staff member, company, management, 
impact factors, structure. 

Formulation of the problem. Corporate culture is a social climate in the company and a new 

concept in the field of corporate management. Quite a large number of researchers speak out on the essence 

of the corporate culture of an enterprise. It includes the beliefs and behaviour of the company staff 

members, and the ability to develop and adapt the corporate culture depend on the abilities and efficiency 

of the company’s team. The article distinguishes characteristic functions of the company’s corporate 

culture: security, integration, regulatory, substitutionary, etc. The main problem that is worth attention in 

this study is the impact of corporate culture on the organizational culture of an individual. At the same 

time, there are events that can improve the corporate culture of the company. They are represented by 

setting high standards and mandatory monitoring of their implementation; media relations; transparency 

regarding achievement of even small victories for the moral support of staff members, etc. As part of the 

development of the organizational culture of the individual, it is also required to actor in the process 

of building the organizational structure and the specific features of the management structure. These factors 

will influence the organizational culture of the individual through the peculiarities of the hierarchy and 

interactions in the business processes in the entity. 

Analysis of recent research and publications. The works of domestic and foreign authors, who 

outspoke on this topic, were used in the course of the study of corporate culture as a factor in the development 

of the organizational culture of an individual. W. Braddick, A.G. Farrakhov in their work examine the concept 

of "corporate culture" and its functions in sufficient detail1. D. Ravasi and M. Schultz identified the actions 

that contribute to the development of corporate culture2. In addition, P. Schroth determined the content 

of objective and subjective factors that affect the organizational culture of the individual3. 

 
1 Брэддик, У. (2015). Менеджмент в организации. Москва: ИНФРА; Фаррахов, А. Г. (2013). Менеджмент. 

Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. СПб: Питер. 
2 Ravasi, D., Schultz, M. (2006). Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational 

culture. Academy of Management Journal, 49 (3), 433-458. 
3 Schrodt, P. (2002). The relationship between organizational identification and organizational culture: Employee 

perceptions of culture and identification in a retail sales organization. Communication Studies, 53, 189-202. 
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E. Shane also identifies the factors affecting people in a modern company: economic; psychological; 

social; end-target, are represented by the degree of compliance with an employee’s goal and the goals of the 

enterprise 1. T. Deal and A. Kennedy considered the entity’s management system and stages of its 

construction in conjunction with the corporate culture of the company2. 

Highlighting unresolved parts of a common problem. There is a totality of problems that need to be 

addressed in the development of the organizational culture of the individual. The category of "corporate 

culture" plays a crucial role in the development of an individual’s organizational culture. First of all, the 

company needs to strengthen the corporate culture of the company and work to strengthen the organizational 

culture of the individual at the same time. The development of corporate culture should be accompanied by 

specific actions: a positive and stimulating workplace; attention of the chief executive to the interaction of 

staff members and their participation in resolving problems of all levels of importance.  

The aim of the article. The purpose of the article is to review the concept of corporate culture of an 

entity as a factor in the development of an individual’s organizational culture. 

Basic results of the research. Corporate culture is a relatively new concept in the management 

science. Since its discovery in the 80s. of the XX century, it has become an important tool in understanding 

and assessing an entity by analogy with living systems3. Corporate culture refers to the beliefs and behaviours 

that determine the way the company and management staff members interact in terms of business operations. 

Often, corporate culture develops organically over time from the cumulative peculiarities of the people 

working for the company. The culture of the company will also be reflected by dress code, opening hours, 

office settings, employee benefits, goods turnover, a decision of client request acceptance, customer 

satisfaction, and any other aspect of the work. 

Corporate culture is the atmosphere or social climate in the company. As W. Braddick notes: "herewith, 

the process of forming a corporate culture is a complex and multifaceted task. The success of entrepreneurial 

activity largely depends on its solution (that is, on the success of the corporate culture)"4. 

The culture of an enterprise (also called organizational culture, corporate culture) is not only an original 

mixture of values, attitudes, norms, habits, traditions, forms of behaviour and rituals, but the environment of 

the enterprise as well: the style of relations and behaviour. The culture of an entity is a well-coordinated total 

of relationships, represented by organizational, managerial, technological, and informal interpersonal 

relationships. The organizational culture is achieved at a certain level of managerial activity and managerial 

knowledge development. The theory of corporate culture, which is widespread in the world now, can be 

deemed a kind of combination of Japanese and American management styles. The main purpose of the culture 

of the entity is to create a sense of identity of all members of a company, the image of a collective "we". 

The functions of an entity’s culture are numerous and are represented by: 

1. Security function (culture is a kind of barrier for undesirable trends and negative phenomena of the 

outside environment, neutralizes negative influence).  

2. An integration function (by implanting a certain value system, the organizational culture forms in 

employees a sense of equality of all team members, which makes it possible for everyone to: be aware of the 

company goals; gain a favourable impression of the company wherein he/she works; feel a member of a 

single team and define his/her own responsibility to him/her). 

3. Regulatory function (the culture of the company is characterized by informal, unseen rules of 

behaviour for employees. These rules determine the work sequence, the nature of work contacts, etc.). 

4. Substitutionary function (the corporate culture has the ability to effectively substitute for formal 

mechanisms and reduce the flow of information and management orders). One can see a decrease in 

management costs, because most of its elements do not require special efforts and costs. We have listed only 

some of the functions5. 

Abuse of the management administrative component leads to the loss of communication with the 

outside world, the relations with it, or rather, with its target groups, become strained, since decisions often 

cannot be explained to others. 

 
1 Schein, E. (1992). Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
2 Deal, T. E., Kennedy, A. A. (1982, 2000). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, 

Harmondsworth, Penguin Books, 1982; reissue Perseus Books, 2000 
3 Брэддик, У. (2015). Менеджмент в организации. Москва : ИНФРА. 
4 Ibid. 
5 Фаррахов, А. Г. (2013). Менеджмент. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. СПб: Питер. 
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D. Ravasi and M. Schultz point out that "in order to facilitate the corporate culture development, it is 

needed to carry out certain activities, represented by:  

1) setting high standards in the company and mandatory control over their implementation; 

2) competent media relations, including in-house media relations; 

3) publicity regarding the achievement of even small victories for the moral support of staff members; 

4) obligatory reward of those who make a significant contribution to the achievement of a predictable 

future, and punishment of those who do not do that; 

5) the presence of a leader with the gift of knowledge of the future”1. 

The development of the organizational culture of the individual depends on the corporate culture of 

the entity, as well as a large number of factors. In particular, a person in a company is affected by a large 

number of factors that impact his/her motivation to work activities. The influencing factors are the total of 

organizational-economic, socio-political, psychological relations, conditions and subjects that implement 

them within the entity.  

The objective factors of influence on the staff in the entity are represented by: the conditions of the 

organizational mechanism, the company activity type, the dynamism or non-dynamism of the external 

environment wherein the entity operates, the type of organizational structure and its flexibility, the level of 

the company’s strategic orientation; the rules for the functioning of the entity that affect the company 

employees, they are represented by a labour regime, a combination of physical and mental labour, labour 

automation, the ergonomics of the workplace; increasing role of the intellectual component of human abilities 

in the production process, escalation of the company staff members’ cultural level; an increase in the costs of 

education and professional training for a person, an expansion of the opportunities range for professional self-

fulfillment of an individual, a gain in the level of competitiveness of professionals, a professional mobility of 

a person, recognition of a specialist’s professional experience as one of the main values of an enterprise, 

development of the practice of highly-skilled specialists poaching2. 

Subjective factors are featured by the existence of physiological and psychological characteristics of 

the staff that affect or motivate their behaviour within a certain company (marked by the desire to build a 

career, win the recognition of others or satisfy certain personal ambitions). 

In practice these factors are rarely used separately. The economic situation in the company depends on 

which of them is given priority. 

E. Shane highlights the factors influencing people in a modern company, that are also presented 

as: 

1) economic ones, which are represented by the existence, level and prospects of increasing financial 

incentives, which may include, first of all, salaries and wages, allowances, compensation payments, bonuses, 

benefits, etc.; 

2) psychological ones, represented by the prestige value of the entity, its status in society and its image 

position, the possibility of career growth, self-affirmation and self-expression; 

3) social ones, which are featured by the nature of business links acquired by a staff member during 

work activities, a social position of the company, which contributes to the creation of a favourable attitude of 

the society towards it; 

4) end-target ones, represented by the degree of correspondence between a staff member’s goal and 

goals of the enterprise, that is, the degree of contact of their target fields. Targets are stipulated by its 

motivational core and may or may not correspond to the goals of the enterprise. In the event of a mismatch, 

the process of interaction between a person and an entity may lead to negative consequences, but, on the 

contrary, matching may be regarded as the key to the success of the entity and a high degree of a staff 

member’s satisfaction with the outcomes of his/her own activities3. 

Any modern entity (commercial company, industrial enterprise or budgetary institution) may be 

characterized by the existence of an understandable and clear management structure. The management system 

of the entity is a total of interconnected and interdependent business units and some individuals who occupy 

certain positions that are not only in the position of "boss – subordinate", but directly affect the development 

 
1 Ravasi, D., Schultz, M. (2006). Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational 

culture. Academy of Management Journal, 49 (3), 433-458. 
2 Schrodt, P. (2002). The relationship between organizational identification and organizational culture: Employee 

perceptions of culture and identification in a retail sales organization. Communication Studies, 53, 189-202. 
3 Schein, E. (1992). Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
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of the enterprise as well. The entity’s management system is not created overnight. This process is "rather 

lengthy, including certain stages, and we will describe these stages"1. 

Stage one. The managing core determines exactly what management structure will be formed and 

makes a choice between: hierarchical structure, functional or direct subordination.  

The second stage process includes formation and empowerment of the main structural components, 

such as a direct administration apparatus, programs, and business units.  

Stage three. There is a final redistribution of powers, duties and responsibilities. Please note that all 

these powers should be consolidated in the form of Regulations on certain business units and job 

descriptions.  

Let us note that now there are a large number of types of management structures, but the most popular 

one may be called the hierarchical management structure by right. The hierarchical management structure 

was theoretically substantiated and tested experimentally at the early XX century. These processes were 

carried out by F. Taylor, an American sociologist. Then most of the researchers were mainly involved in 

finding more and more new strong points of that system. The hierarchical management system is based on 

certain principles: the entire management system is a pyramid, each lower level of which is subordinate to 

the higher one and is controlled by it2.  

The hierarchical management structure may be characterized by a clear division of powers between 

the levels. The higher level has a higher responsibility than the lower level. Labour in any enterprise that is 

managed according to the hierarchical principle must be clearly subdivided among its staff members, who 

specialize in the framework of their functions only. Any activity in an entity with a hierarchical management 

structure needs to be standardized and formalized. As a result, better coordination of personnel activities will 

be achieved, and the level of their controllability will increase. Hiring should be performed as per the 

qualification requirements for an employee only. In this case, in addition to professional attributes, it is needed 

to take into account how well the employee is managed and to what extent he/she is ready for the role 

of a manager. The hierarchical structure is characterized by the fact that all company staff members may be 

assigned to one of the main groups represented by managers, experts and activity owners3. 

Corporate culture is a common system of values and norms, based on a common perception, which is 

implemented by the entity members. Corporate culture dictates norms and therefore implies some loss 

of freedom. Corporate culture is a coordination tool that is effective and based on self-control and is often 

a formal and strategic choice of leaders.  

The Nagel model proposes a 7-dimensional corporate culture: 

– the degree of perfectionism: staff members are expected to be accurate; 

– innovation and risk; 

– stability: search for the status quo; 

– outcomes: only the outcomes matter irrespective of what methods are used; 

– social orientation: a democratic culture of the company, since employees take part in a process 

for decision-makings and taking note of the impact of decisions on staff members; 

– collective achievements: promoting cooperation, teamwork; 

– inter-individual competition: highlighting individual achievements; opposition to each other. 

Stability and innovation always contradict each other: innovation must take risks and thus give up 

a certain stability. 

There is always a dominant culture and dominant subcultures. The dominant culture expresses the core 

values shared by all employees. The dominant culture may develop over time.  

Let us name four main advantages of having a strong corporate culture: 

– communication options of business sense: they make it possible to ensure that staff members accept 

and share the values of the company, thus, it is a controlled mechanism; 

– a social stability system: culture carries clear and consistent messages so that employees know what 

is expected in terms of behaviour; 

– collective participation: involving all employees jointly in a story that will surpass a personal history 

of the company; 

 
1 Deal, T. E., Kennedy, A. A. (1982, 2000). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, 

Harmondsworth, Penguin Books, 1982; reissue Perseus Books, 2000. 
2 Папкова, О. В. (2013). Деловые коммуникации. Учебник. Москва: ИНФРА-М. 
3 Армстронг, М. (2013). Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем. Ростов-на-Дону: Феникс. 
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– a sense of identity: identification with the company, the employees want to link organizational 

outcomes and failures. 

To find out if the company is a weak or a strong culture, it is sufficient to compare these 4 components. 

The companies that have a strong culture have better performance than those with a low culture, because a 

strong culture allows for better coordination and control of performance, therefore it is a competitive 

advantage. But there are negative consequences for a too strong corporate culture as well:  

– a barrier to change; 

– a barrier to diversity. 

Also, there are levers of corporate culture:  

– artefacts: stories, symbols, languages, ceremonies, formal and externally observed aspects, but they 

need to be understood / deciphered.  

The artefacts are:  

– logos: the symbols of the company that identify it; 

– workplace planning; 

– ceremonies / rites; 

– stories: fit into the collective and individual memory and enable to simplify and preserve corporate 

values; 

– language: a powerful way to convey the organizational culture values; 

– the values associated with the entity: communicated both internally and externally, the object of 

choice, specific strategies that are easy to find on company websites; 

– main hypotheses: the fundamentals on which the company culture is based. 

Any company, even a small one, benefits from establishing an organizational culture. Its performance 

will only become better and its staff will be more motivated and productive. The corporate culture has to 

reflect the company’s expectations and the way it rewards expected behaviour. A mission statement, goal, 

brand strategy, and even a logo are good vectors. The corporate culture is critical to the success of a business, 

including accounting, finance, operation, sales and marketing. It directly affects recruitment, retention, 

cooperation and communication, as well as change management. A positive and stimulating workplace can 

help a company overcome the effects of economic downturns, staff changes, advancements in technology 

and market fluctuations. 

To create a positive corporate culture, a chief executive can include all members of his/her team when 

they communicate their short and long term goals. Staff members who have a good understanding of the 

company’s strategic goals will be more motivated to participate in their implementation. But sharing own 

vision is not sufficient. The chief executive has to show his/her employees the way their individual 

contribution benefits the company and enables it to achieve its goals. Even young and fast-growing companies 

that are still developing their vision have to communicate their original goals to their team and keep them 

regularly informed of the progress made in achieving them. This strategy may also improve retention rates: 

an employee who has a good understanding of his/her contribution to the entity may feel more valuable. 

A person is the basis of any company that is made for a person itself. The range of corporate culture 

that a person brings to the entity is quite wide; it may be determined by the uniqueness of each individual. 

The specific feature of an individual’s organizational culture lies in the fact that he/she depends on factors 

such as the personality of the individual and environment. Along with that, behaviour, personality and 

environment have mutual influence. The individual’s organizational culture is affected by habits and trends, 

needs and interests, political views, professional interests, moral values and temperament1.  

The most important individual attribute is honesty and decency, which have a significant range of 

manifestations. It is believed that a person who is more honest about paying income tax will also be more 

honest in exams when filling out a job application. The more roles a person can master, the higher level of 

his/her organizational culture is. 

The corporate culture of the entity and the organizational culture of the individual is one of the most 

important factors in the effectiveness of entrepreneurial activity. The culture of the entity is largely 

determined by the personal belief, values and style of behaviour of the company chief executive. The 

formation, its content and individual parameters are affected by factors of the external and internal 

environment. A number of methods are used to maintain culture in the entity. And the following can be 

 
1 Белов, И. В., Каплан, А. Б. (2015). Математические методы в планировании на железнодорожном транспорте. 

Москва: Транспорт. 
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distinguished among them: slogans; stories, legends, myths and ceremonies; external and status symbols; 

leadership behaviour; staffing policy, etc.1. 

Culture is the visible manifestation of identity, namely, a collective image of the company. The practice 

of diagnosing the company’s culture requires observation of facts and practice and in-depth dialogue with the 

entity members. Once established, this verdict allows the chief executive better understanding his company’s 

identity and ultimately developing it to accompany strategic choice. 

The corporate culture of US entities can be called a culture of success. The American Dream is 

focused on self-made men, which can be clearly seen in the American corporate culture. Corporate culture 

is rooted in the American business traditions. Most researchers associate its conception with Henry Ford, 

who remembered the names of thousands of people who worked at his factories. He shook hands with 

everyone – thereby demonstrating his special trust. H. Ford was interested not only in the work of his 

subordinates, but in their personal problems as well. He believed that such an attitude towards people was 

the key to their good work. Nowadays in the United States, managers use the following methods to maintain 

the spirit of entrepreneurship: for example, arrange the adaptation of newcomers in the company so as to 

make them quickly integrate into the production process; set out in writing the values, slogans and rules of 

the company in brochures, oral communications; companies arrange regular speeches by management 

explaining the company’s values, goals and rules, reports of key staff members highlighting the tasks 

assigned to the team2.  

A distinctive feature of American corporate culture is corporate universities; now this practice is being 

actively introduced in Europe as well. In general, the European corporate culture is regarded to be the most 

bureaucratic; most researchers believe that the vertical decision-making system existing in European 

companies makes it difficult to express personal initiatives, but the mandatory following of ethical standards, 

correct behaviour and politeness create a pleasant and friendly atmosphere. 

Most European companies adopt and transform the "American experience", in particular, corporate 

universities are formed at the enterprises of Siemens, DaimlerChrysler, Heineken, but, unlike the United 

States, a European institution implies a "place for the exchange of knowledge and skills" or "the link between 

transfer of knowledge and its creation". In general, European companies are characterized by an effective 

knowledge management system, which simplifies the management system and makes it possible to 

significantly increase the social status of employees, their productivity on the one hand, and significantly 

raise the profits of enterprises on the other hand. 

Understanding corporate culture allows explaining strategic decisions and interpreting the outcomes 

obtained as a result of their implementation. In reality, corporate culture is rarely united. There are subcultures 

(related to functions, professions, seniority) that can generate internal inconsistencies. 

Corporate culture is usually regarded as a set of beliefs, values and attitudes of the company and the 

way they affect the behaviour of employees. This culture influences the experience of those who interact with 

the entity – the experience of purchasing from a client or a supplier’s relationship with the company. It also 

regulates aspects such as workspace design and advantages for staff members. Typically, it is the company 

leaders who set the culture. Companies rarely define their culture in an explicit way. Culture usually arises 

from beliefs, ways of thinking, words and gestures of people. Culture shapes acceptable or unacceptable 

behaviour. Culture can help define the core values and principles that drive organizational behaviour.  

Conclusions. Culture can be a helpful tool or a barrier in organizational adjustment. For example, a 

company that has adopted a culture of cooperation and adaptability will find it easier to accept changes, while 

a company with a less flexible and more bureaucratic culture may have a negative reaction to transformation. 

Chief executives need to be aware of that when they steer their business through times of change. 

Thereby, the effectiveness of management depends on: the organizational structure, a systematic 

approach to making management decisions, a leadership style, the level of staff professionalism, the strategy, 

shared values (the goals of all staff members should coincide). 

The activities of any enterprise cannot be carried out on the basis of technology or management 

hierarchy only. People act in an entity, and in their activities they are inherently guided by specific values, 

they individually build relationships with each other, carry out rites that are rooted amongst them. In this 

sense, every company is a cultural environment. 

 
1 Биннер, Х. (2010). Управление организациями и производством: от функционального менеджмента 

к процессному. Москва: Альпина паблишерз. 
2 Коротков, Э. М. (2012). Менеджмент. Учебник для бакалавров. Москва: Юрайт. 
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The results of the conducted research substantiate the scientific and methodical approach for 

assessing economic security of the trade enterprise on the basis of maturity of its business 

processes. The developed approach is based on the method of fuzzy logic, which makes it possible 

to establish the level of economic security of the trade enterprise on the basis of the maturity of 

its business processes with incomplete data available. The developed approach contains two types 

of maturity assessment – individual business processes and process management at the 

enterprise as a whole – and provides for step-by-step calculations for assessing the state of 

business processes of a trade enterprise, taking into account the interests of stakeholders, 

identifying the completeness of business process, assessing the business processes maturity, and 

establishing the type of economic security at the enterprise. To implement the developed 

scientific and methodological approach, a system of indicators is substantiated which is formed 

taking into account the criteria of performance, efficiency, and satisfaction of consumers with the 

results of the business process. 

Keywords: business process, economic security of the enterprise, method of fuzzy logic, system 

of indicators, criteria of performance, efficiency, and satisfaction, international trade networks. 

Introduction. Economic security of the enterprise is a complex concept, which the academic literature 

presents basically as a set of certain elements, formed with reference to the functional approach to enterprise 

management in general and security in particular. This perspective gives significant advantage when studying 

economic security, providing the ability to determine the quality of work of the units and provide 

rationalization for measures to improve the activities of business in certain areas – sales, marketing, finance, 

and personnel management for a trade enterprise. Despite these advantages of a functional approach, 

however, it does not ensure a uniform understanding of the condition of economic security of the enterprise. 

Determining the level of economic security using not a differentiation, as it happens in the case of a functional 

approach, but a combination of functions by departments of the enterprise, may be achieved by process 

management and security assessment based on the business processes maturity. Implementation of measures 

to improve the economic security of the enterprise based on the business processes maturity makes it possible 

to optimize the operating and investment activities of the business and ensures its protection from the risks 

of inconsistent implementation of measures by areas of activity. The dependence of methods and technologies 

of economic security management on the state of business processes at the enterprise makes the assessment 

of their maturity level relevant. 

The analysis of bibliography indicates a wide range of issues of process maturity, which are the subject 

matters of the academic publications. This problem is considered in the academic literature in the context of 

analysis of models of maturity, their formation, areas and results of use at the enterprise, adaptation of the 

developments available to the practice of enterprises, and rationale for original methods, based on global 

experience in process management assessment. Despite there are numerous basic models for assessing the 
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business process maturity and modification of the same1, the use of these models to assess the economic 

security of business processes of a trade enterprise needs to be adapted to the object of research, trade 

enterprises, and the subject of research, economic security of their business processes. 

Purpose. The aim of research is to develop a scientific and methodological approach to assessing the 

level of economic security of business processes of a trade enterprise based on the business process maturity. 

The objective of the research is to generalize theoretical and methodological provisions for assessing 

economic security, business processes maturity, and on this basis to develop a sequence for assessing the 

economic security of an enterprise based on the business processes maturity and practical evaluation of it 

according to a selection. 

Brief Literature Review. The developed scientific and methodological approach is based on theoretical 

provisions on the essence of economic security, components of business processes and features of their 

implementation in trade, as well as the substantive characteristics of maturity and conditions for establishing 

their levels obtained by critical analysis and generalization of their definitions and components provided in the 

works 2. The methodological basis of the developed scientific and methodological approach was formulated by 

the studies of methodological approaches and tools for assessing economic security in the works of Vasyltsiv 

T.H., Voloshyn V.I., Boikevych O.R., Karkavchuk V.V. (2012)3, business processes maturity in the work 

of Bruin T., Kulkarni U., Rosemann M., Freeze D.R. (2005)4, Garousi V., Felderer M., Hacaloglu T. (2017)5, 

 
1 Tarhan, A., Turetken, O., Reijers, A. H. (2016). Business process maturity models: A systematic literature review. 

Information and Software Technology, 75, 122-134. DOI:10.1016/j.infsof.2016.01.010; Roeglinger, M., Poeppelbuss, J., 

Becker, J. (2012). Maturity Models in Business Process Management. Business Process Management Journal, 18 (2), 

328-346. DOI: 10.1108/14637151211225225; Bruin, T., Kulkarni, U., Rosemann, M., Freeze, D.R. (2005). 

Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model. 16th Australasian Conference on 

Information Systems, Sydney <https://pdfs.semanticscholar.org/c00f/91faf37a75823a5baca7415a5123ac4010f8.pdf> 

(2020, July, 10); Rohloff, M. (2011). Advances in business process management implementation based on a maturity 

assessment and best practice exchange. Information Systems and e-Business Management, 9, 383-403. 

DOI:10.1007/s10257-010-0137-1; Sliż, P. (2018). Concept of the Organization Process Maturity Assessment. Journal 

of Economics and Management, 33 (3), 80-95. DOI: 10.22367/jem.2018.33.05; Paulk, M. C., Chrissis, M. B., Weber, 

C. (1993). Capability Maturity Model for Software (Version 1.1). Technical report. 

<https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=11955> (2020, July, 10); Carolis, A. De, Macchi, M., 

Negri, E., Terzi, S.A. (2017). Maturity Model for Assessing the Digital Readiness of Manufacturing Companies. IFIP 

WG 5.7 International Conference, APMS, Hamburg, Germany, Proceedings, I, 13-20. 

<https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66923-6_2> (2020, July, 10); Garousi, V., Felderer, M., 

Hacaloglu, T. (2017). Software test maturity assessment and test process improvement: A multivocal literature revier. 

Information and Software Technology. DOI:10.1016/; Vivares, A. J., Sarache, W., Hurtado, J. (2018). A maturity 

assessment model for manufacturing systems. Journal of Manufacturing Technology Management, 29, 5, 746-767. 

DOI:10.1108/JMTM-07-2017-0142; Zare, S. M., Tahmasebi, R., Yazdani, H. (2018). Maturity assessment of HRM 

processes based on HR process survey tool: a case study. Business Process Management Journal, 24, 3, 610-634. 

DOI:10.1108/BPMJ-01-2017-0008; Vereecke, A., Vanderheyden, K., Baecke, Ph., Van Steendam, T. (2018). Mind 

the gap – Assessing maturity of demand planning, a cornerstone of S&OP. International Journal of Operations & 

Production Management, 38, 8, 1618-1639. DOI:10.1108/IJOPM-11-2016-0698. 
2 Васильців, Т. Г., Волошин, В. І., Бойкевич, О. Р., Каркавчук, В. В. (2012). Фінансово-економічна безпека 

підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Львів: Ліга-Прес, 388. 

<http://ird.gov.ua/irdp/p20120802.pdf> (2020, July, 10); Пилипенко, А. А., Пилипенко, С. М. (2019). Оцінювання 

зрілості логістичної діяльності в управлінні економічною безпекою розвитку об’єднань торговельних 

підприємств. Науково-виробничий журнал Бізнес-навігатор, 6.1–1(56), 219-222; ISO 9000:2015 (2015). Quality 

management systems – Fundamentals and vocabulary. <https://www.iso.org/ru/standard/45481.html> (2020, July, 

10); Король, С. Я. (2016). Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та методологія обліку: монографія. 

Київ: КНТЕУ, 416; Bruin, T., Kulkarni, U., Rosemann, M., Freeze, D.R. (2005). Understanding the Main Phases 

of Developing a Maturity Assessment Model. 16th Australasian Conference on Information Systems, Sydney 

<https://pdfs.semanticscholar.org/c00f/91faf37a75823a5baca7415a5123ac4010f8.pdf> (2020, July, 10). 
3 Васильців, Т. Г., Волошин, В. І., Бойкевич, О. Р., Каркавчук, В. В. (2012). Фінансово-економічна безпека 

підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Львів: Ліга-Прес, 388. 

<http://ird.gov.ua/irdp/p20120802.pdf> (2020, July, 10); 
4 Bruin, T., Kulkarni, U., Rosemann, M., Freeze, D.R. (2005). Understanding the Main Phases of Developing 

a Maturity Assessment Model. 16th Australasian Conference on Information Systems, Sydney. 

<https://pdfs.semanticscholar.org/c00f/91faf37a75823a5baca7415a5123ac4010f8.pdf> (2020, July, 10). 
5 Garousi, V., Felderer, M., Hacaloglu, T. (2017). Software test maturity assessment and test process improvement: 

A multivocal literature revier. Information and Software Technology. DOI:10.1016/. 
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Paulk M.C., Chrissis M. B., Weber C. (1993)1 and the state of systems in the works of Pylypenko A.A., 

Pylypenko S.M. (2019)2, Klebanova T.S. Chahovets L.O., Panasenko O.V. (2011)3, Nedosekin A.O. (2003)4. 

Based on the analysis of the developments available in these areas, the methodological approach to assessing 

the economic security of a trade enterprise based on the maturity of its business processes is based on the 

fuzzy set method, which makes it possible to determine the level of economic security of the business when 

having incomplete information which is typical of comparative assessment, and competitive analysis. 

Results. The developed scientific and methodological approach to assessing the economic security 

of a trade enterprise based on the maturity of its business processes using fuzzy logic is implemented in stages, 

which provide for assessing the security of business processes taking into account the interests of stakeholders, 

completeness of business processes implementation, and economic security of a trade enterprise. Each 

of the stages is implemented by means certain methods. The stage of assessing the security of business processes 

taking into account the interests of stakeholders is carried out using observation, calculation of averages, 

coefficient method, method of dynamic analysis, scoring, fuzzy logic, additive reduction, taking into account 

the strength of components. The stage of identifying the completeness of the implementation of business 

processes is based on the observation and use of linguistic variables. The stage of economic security assessment 

provides for the integration of the results of assessing the security of business processes (stage 1) and 

the completeness of business processes implementation (stage 2) and substantiation of the conclusion on this 

basis on the level of economic security of a trade enterprise, based on fuzzy logic. 

The order of calculations by these stages is as follows. 

Stage 1. Assess the security of business processes taking into account the interests of stakeholders 

(determine the purpose of the research; determine indicators of the condition of business processes of a trade 

enterprise taking into account the interests of stakeholders; determine the state of business processes of a trade 

enterprise taking into account the interests of stakeholders; to conclude on the state of business processes, 

taking into account the interests of stakeholders). 

Stage 2. Identify the completeness of business processes implementation. The following linguistic 

variables will be used to determine the completeness of implementation of business processes: “very poor”, 

“low”, “medium”, “high”, “very high”. 

Stage 3. Assess the economic security of the trade enterprise (determine the purpose of the study; 

determine the maturity of business processes of the trade enterprise). 

When calculating, take into account the following conditions: 

a) The linguistic variable “Level of Business Process Maturity” (Q) has the following meanings: 

Q1 – the 0th level (highest level of danger); 

Q2 – the 1st level (initial – low level of security); 

Q3 – the 2nd level (standard – minimum required security level); 

Q4 – the 3rd level (rational and formalized – sufficient level of security); 

Q5 – the 4th level (controlled and managed – high level of security); 

Q6 – the 5th level (ultimate with constant development – the highest (absolute) level of security).  

b) The linguistic variable “Attribute State” (A) has the following term-sets of values: 

A1 – unacceptable state; 

A2 – very poor state; 

A3 – poor state; 

A4 – not bad state; 

A5 – good state; 

A6 – very good state. 

 
1 Paulk, M. C., Chrissis, M. B., Weber, C. (1993). Capability Maturity Model for Software (Version 1.1). 

Technical report. <https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=11955> (2020, July, 10). 
2 Пилипенко, А. А., Пилипенко, С. М. (2019). Оцінювання зрілості логістичної діяльності в управлінні 

економічною безпекою розвитку об’єднань торговельних підприємств. Науково-виробничий журнал Бізнес-

навігатор, 6.1–1(56), 219-222. 
3 Клебанова, Т. С., Чаговець, Л. О., Панасенко, О. В. (2011). Нечітка логіка та нейронні мережі в управлінні 

підприємством : монографія. Харків: ІНЖЕК. 
4 Недосекин, А. О. (2003). Методологические основы моделирования финансовой деятельности 

с использованием нечетко-множественных описаний: диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов (ФИНЭК), 280. <http://www.mirkin.ru/_docs/doctor005.pdf> (2020, July, 10). 
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To determine the maturity of the business process of a trade enterprise the following formula can be 

used1: 

6

1 1

n

m j i ij

j i

Q q r
= =

=  ,                                                                 (1) 

1
ir

N
= ,                                                                             (2) 

where Qm – maturity indicator of m-business process, ratio; 

jq – indicator of the level of prosperity of business process by j-subset, ratio; 

ir – indicator of importance of i-attribute; 

N – number of attributes; 

 ij – indicator of i-attribute belonging to j-subset. 

 

If the purpose of the calculations is to establish the maturity of a certain type of business processes 

of a trade enterprise (business processes of the main activity, auxiliary, management, development) 

recognizing belonging of the actual characteristics of business processes by attributes to “unacceptable”, 

“very poor”, “poor”, “not bad”, “good”, “very good” subsets, and level of the indicator is given in the table 

(Table 1). 

Table 1 

The result of recognizing the belonging of the actual characteristics  

of business process by attributes to “unacceptable”, “very poor”, “poor”,  

“not bad”, “good”, “very good” subsets 

Type Attribute Symbols 

Indicator 

of 

importance 

Subset «Attribute State», j 

unacce

ptable, 

j=1 

very 

poor, 

j=2 

poor, 

j=3 

not 

bad, 

j=4 

good, 

j=5 

very 

good, 

j=6 

Business 

process 

Completeness 

of business 

process 

Pm 
       

State of business 

process taking 

into account 

the interests 

of stakeholders  

Gm 
       

Level of prosperity of m-business process  0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

Source: Compiled by the author 

 

If the purpose of the calculations is to establish the maturity of process management and on this basis 

assess the level of economic security for the trade enterprise, recognizing the belonging of actual 

characteristics of business processes by attributes to “unacceptable”, “very poor”, “poor”, “not bad”, “good”, 

“very good” subsets, level of the indicator is given in the table (Table 2). 

 

 

 
1 Недосекин, А. О. (2003). Методологические основы моделирования финансовой деятельности 

с использованием нечетко-множественных описаний: диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет экономики 

и финансов (ФИНЭК), 280. <http://www.mirkin.ru/_docs/doctor005.pdf> (2020, July, 10). 

pr .1p .2p .3p .4p .5p .6p

gr .1p .2p .3p .4p .5p .6p
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Table 2 

The result of recognizing the belonging of the actual characteristics  

of business process by attributes to “unacceptable”, “very poor”, “poor”,  

“not bad”, “good”, “very good” subsets 

Type Attribute 
Indicator of 

importance 

Subset «Attribute State», j 

unaccepta

ble, 

j=1 

very 

poor, 

j=2 

poor, 

j=3 

not bad, 

j=4 

good, 

j=5 

very 

good, 

j=6 

Business processes 

of the main activity 

Pb 
       

Gb 
       

Auxiliary business 

processes 

Ph 
       

Gh 
       

Management 

business processes 

Pc 
       

Gc 
       

Development 

business processes 

Pd 
       

Gd 
       

Level of prosperity of  

m-business process 
0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

Source: Compiled by the author 

 

Based on the results of the calculation of the Q indicator, to identify the maturity of process 

management and the level of economic security at the enterprise (Table 3). 

 

Table 3 

Conditions for identifying the level of economic security of a trade enterprise 

Q Values Subset Name 

0.0 Q1 – the 0th level (highest level of danger) 

[0.0…0.2] Q2 – the 1st level (initial – low level of security) 

[0.21 … 0.40] Q3 – the 2nd level (standard – minimum required security level); 

[0.41…0.60] Q4– the 3rd level (rational and formalized – sufficient level of security); 

[0.61 … 0.80] Q5 – the 4th level (controlled and managed – high level of security); 

[0.81 … 1.0] Q6 – the 5th level (ultimate with constant development – the highest (absolute) level 

of security).  

Source: Compiled by the author 

 

To make a conclusion about the level of economic security of a trade enterprise. 

Below are the results of practical evaluation of the developed scientific and methodological approach 

using the data of the trade enterprises, which are the largest enterprises in Ukraine according 

to the publications 1. General information on enterprises is provided in table 4. 

 
1 Vereecke, A., Vanderheyden, K., Baecke, Ph., Van Steendam, T. (2018). Mind the gap – Assessing maturity 

of demand planning, a cornerstone of S&OP. International Journal of Operations & Production Management, 38, 8, 

1618-1639. DOI:10.1108/IJOPM-11-2016-0698. 

pbr
.1pb .2pb .3pb .4pb .5pb .6pb

gbr
.1gb .2gb .3gb .4gb .5gb .6gb

phr
.1ph .2ph .3ph .4ph .5ph .6ph

ghr
.1gh .2gh .3gh .4gh .5gh .6gh

pcr
.1pc .2pc .3pc .4pc .5pc .6pc

gcr
.1gc .2gc .3gc .4gc .5gc .6gc

pdr
.1pd .2pd .3pd .4pd .5pd .6pd

gdr
.1gd .2gd .3gd .4gd .5gd .6gd
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Table 4 

Information broken down for trade enterprises 

Enterprise 

2015 2016 2017 2018 

earnings, 

bn UAH 

financials, 

mm UAH 

earnings, 

bn UAH 

financials, 

mm UAH 

earnings, 

bn UAH 

financials, 

mm UAH 

earnings, 

bn UAH 

financials, 

mm UAH 

ATB-market 38.4 2362.2 48.4 1605.4 66.3 2.3 85.7 2.7 

Silpo Food, 

LLC 
35.0 -1405.9 37.7 -383.6 44.0 -297.0 57.0 103.0 

Epicentr-К, 

LLC 
22.7 1809.7 28.2 2434.1 33.7 2.8 41.5 3025.0 

METRO 

Cash & 

Carry 

Ukraine, 

LLC 

10.2 -1969.1 11.8 -671.3 14.5 -1363.0 17.4 467.0 

Auchan 

Ukraine 

hypermarket

, LLC 

8.9 -195.6 9.7 203.0 11.3 264.0 15.5 -771.0 

SAV-

Distribution, 

LLC  

6.7 64.9 7.6 78.8 9.4 84.0 12.2 84.0 

Tavriia 

Plius, PE 
4.8 11.6 5.2 54.9 5.9 52.0 6.9 57.0 

Novus 

Ukraine, 

LLC 

4.3 -379.2 5.6 -98.8 7.3 59.0 9.1 290.0 

Rush, LLC  3.9 167.0 4.8 211.3 6.6 243.0 10.1 344.0 

Diesa, LLC  6.1 19.5 6.7 65.9 7.8 68.0 9.7 54.0 

Source: authoring, sources used1. 

 

The results of assessing the maturity of business processes and the conclusion on the level of their 

economic security are specified in table 5. 

Based on the results of calculations for the most of the trade enterprises under study, 3 and 4 levels of 

maturity of business processes have been found, which makes it possible to conclude about a sufficient level 

of their economic security. At the same time, Auchan Ukraine Hypermarket, LLC, and METRO Cash & 

Carry Ukraine have higher values of maturity ratios both in general by business processes and by their types. 

For instance, if the average value of the maturity ratio for all business processes through the selection of the 

enterprises under study is set at 0.55, then for these enterprises it is 0.63 and 0.80 respectively. The same 

situation is observed in terms of types of business processes.  

 

  

 
1 БизнесЦензор (2016). 200 найбільших компаній України 2015 року 

<https://biz.censor.net.ua/resonance/3011931/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2015_roku> (2020, July, 10); 

БизнесЦензор (2017). 200 найбільших компаній України 2016 року. 

<https://biz.censor.net.ua/resonance/3033764/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2016_roku> (2020, July, 10); 

БизнесЦензор (2018). 200 найбільших компаній України 2017 року. 

<https://biz.censor.net.ua/resonance/3084420/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2017_roku> (2020, July, 10); 

БизнесЦензор (2019). 200 найбільших компаній України 2018 року. 

<https://biz.censor.net.ua/resonance/3147570/200_nayiblshih_kompanyi_ukrani_2018_roku> (2020, July, 10). 
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Against the background of the ratios, corresponding to 3… 4 level of maturity, Auchan Ukraine 

Hypermarket, LLC and METRO Cash & Carry Ukraine have much higher maturity of business processes, 

namely 0.70 and 0.90 against 0.62 for the main business processes; 0.80 against 0.55 for management 

processes, and 0.60 and 0.70 against 0.57 for development processes. Higher values of maturity ratios for 

these trade enterprises are explained by their inclusion in the global trade networks (Auchan Holding, Metro 

AG) with a high level of standards of activity and processes. 

Conclusions. The results of the conducted research substantiate the scientific and methodical approach 

for assessing economic security of the trade enterprise on the basis of maturity of its business processes. The 

developed approach is based on the method of fuzzy logic, which makes it possible to establish the level of 

economic security of the trade enterprise on the basis of the maturity of its business processes with incomplete 

data available. The developed approach contains two types of maturity assessment – individual business 

processes and process management at the enterprise as a whole – and provides for step-by-step calculations 

for assessing the state of business processes of a trade enterprise, taking into account the interests of 

stakeholders, identifying the completeness of business process, assessing the business processes maturity, 

and establishing the type of economic security at the enterprise. To implement the developed scientific and 

methodological approach, a system of indicators is substantiated which is formed taking into account the 

criteria of performance, efficiency, and satisfaction of consumers with the results of the business process.  

Practical evaluation of the developed scientific and methodical approach according to the selection of 

trade networks has proved its efficiency and the possibility of implementation in the operation of trade 

enterprises. The results of the calculations have made it possible to come to a conclusion about the balanced 

state of process management at the enterprises under study, which is confirmed by the maturity ratios, the 

values of which correspond to 3… 4 levels of process maturity. At the same time, as a result of a comparative 

analysis of trade enterprises that belong to international trade networks, higher values of business process 

ratios have been established compared to other enterprises and the selection as a whole. 
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IDENTIFICATION OF SIGNIFICANT RISKS  

OF THE BANK AS AN IMPORTANT PREREQUISITE 

FOR ENSURING ITS FINANCIAL STABILITY:  

APPLIED ASPECT 

The article examines the economic nature of the concept of “significant risk”, which is proposed 
to be interpreted as a banking risk, which in its quantitative and qualitative parameters is 
characterized by a non-zero level of materiality, and its realization is guaranteed to reduce capital 
adequacy. The classification of the types of significant bank’s risks has been improved. Regulatory, 
quantitative and qualitative methods of significant risks identification are considered. It is 
substantiated that this process should be based on the use of a differentiated approach, namely: 
identification of the significance of the bank’s risks in terms of business lines and certain types of 
financial products, as well as provide a comprehensive approach to identifying significant risks and 
assessing their materiality. The relationship between the significant risks of the bank and its 
financial stability is illustrated by a logical-process scheme. 
Keywords: bank, significant risk, attributes of risk materiality, classification, identification, 
internal procedures of capital adequacy assessment, risk management. 

Problem statement. Currently, the scientific community shows full solidarity that one of the most 

important prerequisites for long-term financial stability of the bank, and therefore, ensuring the continuity of 

its performance regardless of the macroeconomic environment, is the effectiveness and efficiency of risk 

management. At the same time, the very rethinking of the determinants of financial stability, which took 

place in the global dimension under the influence of the global financial crisis of 2007-2008, led to a radical 

revision of the concept of risk management in the bank. The content of the second pillar of Basel II, which 

formulates the basic principles and recommendations for the organization of risk management in banks, 

became the methodological stimulus for this process. Moreover, stimulating the development of risk 

management is identified as a long-term priority of the banking supervision system1. Taking into account 

these recommendations of the Basel Committee, the European Central Bank has developed a methodological 

framework for the organization of internal capital adequacy assessment process (ICAAP) to be implemented 

in banks’ risk management systems2. Due to these methodological changes and in accordance with the 

principle 4 of ICAAP, all significant risks of the bank, both accepted and potential, currently are the objects 

of the risk management system of the bank. 

Analysis of recent research and publications. The works of many Ukrainian and foreign scholars 

are devoted to the identification of banking risks. O. Skasko pays attention to identifying areas 

 
1 Basel Committee on Banking Supervision (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework <https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf> (2020, August, 25). 
2 European Central Bank (2018). Guide to the internal capital adequacy assessment process (ICAAP) 

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.icaap_guide_201811.en.pdf> (2020, August, 25). 
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for improvement of risk management systems in the Ukrainian banks in accordance with modern 

requirements of the global financial environment1. E. Kniazeva and N. Parusimova2, T. Adamowicz3 

consider methodological features of bank’s risk management through the prism of Pillar I and Pillar II of 

Basel agreements. The work of O. Poltinina and I. Aleksieienko4 is devoted to the generalization of 

theoretical approaches and the development of analysis and assessment of the bank’s financial risks. In 

terms of the study of the banks’ significant risks, it is appropriate to single out the works of N. Shvets5 and  

of D. Haselkorn, I. Khaykin, and R. Eaton6. In general, appreciating the contribution of scholars  

to the development of scientific and methodological approaches to the management of the bank’s risks, 

including their identification, in our opinion, applied aspects of the identification of significant risks require 

further research. 

The purpose of this article is to clarify the economic meaning of the concept of “significant risk” and 

to improve the applied aspects of identifying significant risks of the bank. 

Results and discussion. To ensure the financial stability of the bank, it is important to organize 

preventive management of the most significant risks of the bank, which in turn requires the development  

of scientific and methodological approaches to their identification. The correctness of the latter directly 

depends on those semantic features that underlie the economic meaning of the concept of “significant 

bank’s risk”. 

It should be noted that the analysis of the scientific literature on the improvement of the risk 

management system within the framework of the ICAAP concept revealed the absence, with some exceptions, 

of scientific approaches to the interpretation of the concept of “significant risk”. In particular, R. Pashkov 

and Y. Yudenkov attribute the main bank’s risks, namely: credit, market, interest rate, operational, liquidity 

risk and concentration risk in terms of credit risk to the significant risks of the bank7. 

Supranational and national regulators also propose different interpretations of this term. The European 

Central Bank in the already mentioned document laid down the fundamental requirements for 

the management of material risks of the bank, along with the fact that the bank must “use its own internal 

definition of materiality”8. A similar approach is proposed by the National Bank of Ukraine, which states that 

“the bank independently determines the factors, indicators and threshold of materiality… of risks based on 

sound conclusions and determines the procedure for identifying such risks in the methodology for identifying 

significant risks”9. In addition, the national regulator provides a list of those risks that must be identified by 

the bank as significant, namely: credit risk, liquidity risk, interest rate risk of the banking book, market, 

operational and compliance risk.  

In turn, the National Bank of Poland identifies the risks of the “mandatory” bloc: credit risk; 

counterparty risk; residual credit risk; risk of concentration; risk arising from securitization; risk caused by 

changes in macroeconomic conditions; market risk; interest rate risk of the banking book;  

 
1 Скаско, О. І. (2014). Удосконалення системи управління ризиками в  банках України. Бізнес Інформ, 1,  

274-279. 
2 Князева, Е. Г., Парусимова, Н. И. (2015). К вопросу о методах управления банковскими рисками в контексте 

Базельских соглашений. Фундаментальные исследования, 3, 173-180. 
3 Adamowicz, T. (2018). Types of risk in banking operations – categorization and definitions. Economic and Regional 

Studies, 11(4), 37-56. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2018-0034. 
4 Полтініна, О. П., Алексєєнко, І. І. (2016). Технологія оцінки та аналізу фінансових ризиків діяльності банку. 

Економіка та суспільство, 3, 470-476. <http://economyandsociety.in.ua/journal-3/10-articles-3/250-poltinina-o-p-

alekseenko-i-i> (2020, August, 14). 
5 Швець, Н. Р., Юшкалюк, А. А. (2017). Ідентифікація значущих ризиків банківської установи. Науковий огляд, 

3 (35), 1-20. 
6 Haselkorn, D., Khaykin, I. and Eaton, R. (2015). Risk identification. What have banks been missing?  

Oliver Wyman. <https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2015/may/Oliver_Wyman_ 

Risk_Identification.pdf> (2020, August, 20). 
7 Пашков, Р. В., Юденков, Ю. Н. (2017). Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) 

банка. Москва: РУСАЙНС. 
8 European Central Bank (2018). Guide to the internal capital adequacy assessment process (ICAAP) 

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.icaap_guide_201811.en.pdf>  

(2020, August, 25). 
9 Національний банк України (2018). Положення про організацію системи управління ризиками в банках 

України та банківських групах <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text>  

(2020, August, 28). 
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operational risk1. The National Bank of Poland also emphasizes the need to manage other significant risks 

of the bank, which are not included in the above list (note that the Polish regulator uses the term “istotny”). 

Like the European practice, the National Bank does not define the concept of significant risk, however, 

in Article 15.1 of the cited resolution notes that when choosing methods (models) to identify and measure 

significant risks their profile, scale and complexity must be taken into account. In our opinion, this indicates 

the multifaceted nature of the bank’s significant risks. 

However, significant bank’s risk is not a separate type of the bank’s risks. Hypothetically, each risk of 

banking under certain internal and external conditions can be characterized by a high level of materiality, and 

therefore can be classified as significant one. In this case, in our opinion, the object that is affected when 

realizing such a risk is the fundamental semantic feature of the concept of “significant bank’s risk”. 

We believe that the adequacy of the capital is such an object for a significant risk of the bank, which in 

quantitative terms is reflected in the negative change of adequacy’s indicators and causes the bank’s need to 

increase the capital amount. Summarizing all the above, the significant risk of the bank is the risk of the 

banking institution, which in its quantitative and qualitative parameters is characterized by a non-zero level 

of materiality, and its implementation is guaranteed to reduce capital adequacy. The authors’ view 

on the classification of significant risks of the bank is given in Table 1. 

Table 1 

Classification of significant bank’s risks  

Classification criteria Types of risks 

By the economic nature  Financial, non-financial 

By the life cycle  Potential; those that are controlled; those that are realized 

By the agent of identification Those defined by the regulator; those defined by the internal bank’s risk 

management department 

By the ability to be managed Those that can be managed; those that are accepted; those that are not 

controlled (either because of their specific nature or because of their 

non-identification) 

According to the identification criteria Those that are detected on the basis of quantitative parameters; those 

that are detected on the basis of qualitative parameters 

By the degree of materiality The most significant; essential 

According to the evaluation method Those that are evaluated by quantitative methods; those that are 

evaluated by qualitative methods 

Source. Compiled by the authors. 

 

In terms of scientific and methodological approaches to the identification of significant risks of the 

bank, it is appropriate to distinguish the following three groups: regulatory, quantitative and qualitative. Thus, 

according to the regulatory approach, the list of those risks that must be identified by the bank as significant 

ones is determined by the regulator. In this regard, national regulators rely on the following: 

1) the level of risk management culture. As a result, the higher is its level, the more democratic is the 

relationship between the regulator and banks, and there is a greater opportunity for banking institutions to 

apply their own methodology, including determining the list of significant risks. In our opinion, this is directly 

related to the level of the banks’ awareness of the need to operate taking into account socially significant 

priorities. This, in turn, requires the progressive development of self-awareness of the banking community to 

the desire not only to formally adhere to established norms, but also to implement socially significant 

functions; 

2) Basel recommendations on the methodology of capital adequacy assessment. National regulators 

may rely on both Pillar II and Pillar III of Basel II to draw up the list of risks that must be identified 

as significant by the banks. Then, in the first case, we are talking about credit, market and operational risks, 

i.e. those that are taken into account when calculating the regulatory capital adequacy ratio;  

 
1 Komisji Nadzoru Bankowego (2007). W sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału 

wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego 

<https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/u4_2007_8533.pdf> (2020, August, 20). 
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and in the second case, they are also the risk of concentration within the credit risk, reputation risk, interest 

rate risk and strategic risk. 

Thus, in accordance with the regulatory approach, it is assumed that a certain list of risks is 

unconditionally significant for all banks, which is debatable. For example, credit risk in general is 

undoubtedly a significant banking risk, and its unjustified accumulation can undermine the financial stability 

not only of the banking sector but also the financial sector as a whole, as evidenced by the 2007 mortgage 

crisis. However, in our opinion, it is appropriate to consider the hypothesis that credit risk does not always 

have to relate to the most significant risks of each bank. 

In order to prove the formulated hypothesis, the materiality of credit risk in the context of the Ukrainian 

banks was assessed. It was revealed that the share of credit debt at risk according to the NBU methodology 

in the total amount of credit debt (Krisk) for 74% of existing banks is twice less than for the banking sector as 

a whole (Table 2). At the same time, as of August 01, 2020, this rate exceeds the average only for eight banks, 

and twenty-nine banks are characterized by at least twice lower rate than the average for the banking sector 

(as of August 01, 2020 it is less than 10%). In this context, the question arises as to whether these twenty-

nine banks should identify credit risk as significant one? 

The answer to this question requires a more detailed analysis of the additional characteristics of the 

credit risk of these banks, namely: 1) consideration of this issue in terms of business lines (corporate and 

retail lending); 2) taking into account the gradation of credit risk depending on the credit class of debtors 

(Table 3). This revealed the following: 

– despite the fact that this sample of banks is characterized by a relatively low Krisk, it was found that 

the amount of their credit risk by 57% had been formed due to NPL. At the same time, the share of credit risk 

caused by NPL (Krisk
NPL) for retail lending is 15%, and for corporate lending is 42%; 

– for ten banks of the sample Krisk
NPL is more than 15% in retail lending and for eight banks it is more 

than 42% in corporate lending. At the same time, two banks (JSC Raiffeisen Bank Aval and JSC Poltava 

Bank) are characterized by exceeding these indicators on both business lines; 

– among the formed sample the amount of credit risk caused by NPL is equal to zero both on retail 

and corporate lending only in four banks. They are JSC Deutsche Bank DBU, JSC SEB Corporate Bank, JSC 

Bank Avangard and JSC CB “Land Capital”. At the same time, as of December 31, 2019, the share of the 

clients’ loan portfolio in the assets of JSC Bank Avangard is 10% against 78% of the securities portfolio 

formed by NBU deposit certificates and government bonds. 

Table 2 

Quantitative attributes of credit risk materiality for the banks of Ukraine 

Indicators 
As of 

01.01.2019 01.01.2020 01.08.2020 

1. Number of operating banks 78 75 75 

1.1. among them, number of banks providing loans 76 73 73 

2. The share of credit debt at risk in the total credit debt of the 

banking sector (hereinafter – K1), % 
50 49 50 

3. The average rate of the share of credit debt at risk in the total 

credit debt (hereinafter – K2), % 
17 19 20 

4. Number of banks for which Krisk is higher than K1 10 6 8 

4.1. among them, systemically important banks 4 3 3 

5. Number of banks for which Krisk is twice less than K1 56 54 56 

6. Number of banks for which Krisk is twice less than K2 29 31 29 

6.1. among them, systemically important banks 1 3 2  

Note. When calculating the indicators in lines 3, 5 and 6, only banks engaged in lending activities were 

taken into account. 

Source. Calculated by the authors on the base of the Supervisory Data of the National Bank 

of Ukraine1. 

 
1 Національний банк України (2020). Наглядова статистика <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/ 

data-supervision#3> (2020, September, 07). 
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Table 3 

The results of in-depth diagnosis of the degree of credit risk materiality  

for the sample of banks under analysis 

Indicators 
Bank’s business line 

Retail lending Corporate lending 

1. Number of banks included in the sample 29 

1.1.among them, number of banks developing the respective 

business line 
26 29 

2. The share of credit risk caused by NPL in the total credit risk 

of the bank (Krisk
NPL): 

  

2.1. overall level in the sample of banks, % 15 42 

2.2. average level within the sample of banks (hereinafter K1), % 15 27 

3. Number of banks for which Krisk
NPL ≤5% 8 11 

3.1. among them, the number of banks in which the condition (3) 

is met for both business lines  
4 

4. Number of banks for which Krisk
NPL > K1 10 8 

4.2. among them, the number of banks in which the condition (4) 

is met for both business lines  
2 

Note. Calculations were made as of August 01, 2020. 

Source. Calculated by the authors on the base of the Supervisory Data of the National Bank 

of Ukraine1. 

 

Therefore, in our opinion, JSC Bank Avangard currently belongs to those banks for which the credit 

risk is not significant. As for JSC CB “Land Capital”, the share of its loan portfolio in assets is 75%. At the 

same time, the bank specializes in corporate lending (as of December 31, 2019, the share of such loans is 

99.9%) while maintaining high quality loans as Krisk is only 0.3%. In this case, we cannot say that credit risk 

is not a significant risk of the bank due to the importance of this sphere of its activity. An assessment of the 

significance of credit risk from the standpoint of the impact on financial stability should include analysis of 

the industry structure of corporate loan portfolio. 

In general, the empirical study confirmed the hypothesis, as well as the importance of using, firstly, 

a differentiated approach, namely the identification of the materiality of risk in terms of business lines and 

even certain types of financial products. And secondly, the necessity of the application of an integrated 

approach to the formation of criteria for identifying significant risks and assessing the degree of their 

materiality was proved. In this context, the approach of R. Pashkov and Y. Yudenkov deserves attention. 

They propose to use the following indicators as the main criteria of materiality of risks: the amount of 

transactions exposed to risk (exposure); frequency of risk events (frequency); materiality of losses from 

potential risk (severity)2. In our opinion, it is also appropriate to complete these indicators with such criteria 

as the quickness of risk compensation (velocity) and other corrective indicators, such as the level of novelty 

or renewal of certain operations of the bank. The meaning of these indicators is given in Table 4. 

It should be noted that in order to comply with the principle of complexity, the results of quantitative 

diagnosis of the materiality of the bank’s risks should also be supplemented with qualitative characteristics. 

In this context, it is appropriate to use the expert method by interviewing the head managers of business lines 

in the following areas: the complexity of transactions with certain financial instruments; the level of novelty 

of certain financial products / services and the associated uncertainty about their profitability and / or their 

inherent risks. 

Conclusions. To sum up, risk identification is the basis of risk management in banks. However, 

updating and revising the concept of financial stability after the crisis of 2007-2008 was the impetus for 

 
1 Національний банк України (2020). Наглядова статистика <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/ 

data-supervision#3> (2020, September, 07). 
2 Пашков, Р. В., Юденков, Ю. Н. (2017). Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) 

банка. Москва: РУСАЙНС. 
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justifying a new paradigm of banks’ risk and capital management. In recent years, the analytical complexity 

of risk assessment has increased significantly, including through the use of mathematical modeling tools. 

But it is our firm belief that the qualitative identification of significant risks, including the ranking of their 

materiality, largely is the basis of effective risk management. It is appropriate to indicate the areas whose 

effectiveness directly depends on the quality of identification of the bank’s significant risks: 

Table 4 

Structural components of the process of identifying the materiality of credit risk of the bank  

(the example of lending to construction companies) 

1. Risk selection 

1st level risk 2nd level risk Risk meaning 

Credit Concentration risk – construction 

sphere 

Risk of bankruptcy of a significant number of 

developers due to the economic recession (for 

example, caused by the COVID-19 pandemic) 

2. Description of driving risk factors 

Factors of direct influence: rising prices for construction materials; reduction of effective demand for construction 

products 

Factors of indirect influence: reduction of production of construction materials in foreign markets; lack of economic 

drivers for the development of domestic production of building materials 

3. Risk materiality metrics 

Materiality criterion Indicators and quantitative parameters of risk materiality 

Bank’s risk exposure (exposure) Share of loans to construction companies in the bank’s 

corporate loan portfolio (%) 

If more than 10% – significant 

Realization frequency of a certain risk type 

(frequency) 

Default rate in the respective portfolio for the last 12 months 

(%) 

If more than 2% – significant 

Materiality of losses from potential risk (severity) Share of losses in case of default (calculated on the total credit 

debt) (%) 

If more than 20% – significant 

Quickness of compensation the consequences of 

risk realization (velocity)  

The average term of sale of pledged property in case of default 

If more than 120 days – significant 

Dynamics of changes (dynamics) Introduction of new credit products or significant change of 

technology for their provision 

Making changes in the last 365 days – significant 

4. Scale the degree of risk materiality  

If the risk is identified according to a certain criterion as significant – 2 points.  

Otherwise – 1 point. 

Resulting assessment: If the sum of points is from 1 to 5 points – the risk is identified as insignificant; if more than 

6 points – the risk is significant. 

Source. Compiled by the authors. 

 

1. Scenario design for stress testing. It is the identification of significant risks that will identify the 

weaknesses of the bank and correctly make the list of macroeconomic factors that can significantly affect its 

performance, financial results and financial stability in general. In particular, this is very relevant in terms of 

concentration risk. 

2. Risk modeling and assessment. Firstly, detailed identification of significant risks helps to verify the 

quality of the models used by the bank. Secondly, the identification of risks that are very difficult to model 

(for example, reputational or strategic risks) is an applied tool to describe their likely materialization in certain 

changes in the environment. 

3. Organization of risk control. Detailed identification of significant risks ensures an effective 

allocation of responsibilities for the measurement, reporting and control of these risks between the relevant 

actors in the risk management system. 
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4. Implementation of strategic plans. The identification of significant risks and the description of their 

driving factors enable timely adjustments to the strategic plan and the design of alternative strategies to reduce 

risk sensitivity or avoid risk, if it is possible and economically feasible. 

The authors’ vision of the process relationship between the identification and assessment 

of the significant risks of the bank and its financial stability is presented in Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. Logic-process scheme of the relationship between the identification  

of significant risks of the bank and its financial stability 

Source. Compiled by the authors. 

 

It is important to note that the identification of significant risks of the bank should be perceived as a 

cyclical process that requires a systematic review of the list of significant risks, and the degree of their 

materiality. The real dynamics of the macroeconomic environment is the reason for this, as well as the 

emergence of completely new influence factors, which include, in particular, the digitalization of society and 

financial relations, moreover the possibility of complete freezing of the economy (“Great Lockdown”). 

Further research will relate to the development of a methodology for allocating significant risks in terms of 

business lines of the bank, which we consider very relevant from the standpoint of ensuring the stable 

performance of banking institutions. 
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The cryptocurrency market is represented by more than 6,099 different cryptocurrencies with a 
total market capitalization of USD 354,316 million with Bitcoin dominance over 60%. Despite the 
increasing amount of scientific research, a comprehensive analysis of factors influencing the price 
of cryptocurrency is still needed. Previous studies have focused on the Bitcoin capitalization 
changes, rather than relationships and dependencies between the price of different 
cryptocurrencies and other factors. The author proposed a multiple linear regression model, 
which can be used for the cryptocurrency price forecast. The author tested the hypothesis, that 
Bitcoin's closing price changes likely in response to changes in altcoin prices and Google search 
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equation can be further used for creating operational analytical programs for forecasting the price 
movement of Bitcoin. 
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Introduction. The beginning of 2020 was quite stressful for most cryptocurrency holders, especially 

for crypto exchanges and brokers. Thus, on January 10, 2020, the fifth Anti Money Laundering (AML) 

Directive took effect. Some cryptocurrency platforms announced their closure; others have to struggle to 

meet the new requirements. There is no single agreed definition of cryptoassets, but generally, cryptoassets 

are a cryptographically secured digital representation of value or contractual rights that is powered by forms 

of DLT and can be stored, transferred or traded electronically1. Most authors categorized cryptoassets into 

three types of tokens: exchange tokens, security tokens, utility tokens2. While cryptocurrency could be 

an example of exchange tokens that are typically used as a means of exchange, usually functioning 

as a decentralized tool to enable the buying and selling of goods and services, or to facilitate regulated 

payment services. Exchange tokens are not issued or backed by any central authority and are intended and 

designed to be used as a means of exchange. They are, usually, a decentralized tool for buying and selling 

goods and services without traditional intermediaries. 

As long as cryptoassets can be used as a means of exchange, they are not considered a currency or 

money, as both the Bank of England and the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors have 

previously set out. They are too volatile to be a good store of value, they are not widely accepted as a means 

of exchange, and they are not used as a unit of account. 

According to the research conducted by coinmarketcap.com, there were more than 6,099 different 

cryptocurrencies with total market capitalization of USD 354,316 million and Bitcoin dominance over 60% 

(table 1)3. The distinguishing factors of all these cryptocurrencies are a development route, consensus 

algorithm, governance, use of “Smart contracts”, exchange rate control, acceptability, anonymity and privacy, 

 
1 EY (2019). IFRS Developments: Holdings of cryptocurrencies <https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ 

ey-devel150-cryptocurrency-holdings-august-2019/USDFILE/ey-devel150-cryptocurrency-holdings-august-2019.pdf> 

(2020, August, 25). 
2 Ankenbrand, T., Bieri, D., Cortivo, R., Hoehener, J., Hardjono T. (2020). Proposal for a Comprehensive (Crypto) 

Asset Taxonomy. Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT), Rotkreuz, Switzerland, 16-26. 
3 Coinmarketcap (2020). Cryptocurrencies market capitalization <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/> 

(2020, August, 25). [in English]. 
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permissions and other factors. It is important to note that Bitcoin has not actually dropped as far as global 

markets have in this first, tumultuous quarter of 2020. The cryptoassets only dropped by 12%. 

Altcoins are all coins that are an alternative to Bitcoin. There are two types of altcoins: those that built 

using Bitcoin’s original open-source protocol, with a number of changes to its underlying codes, conceiving 

a new coin with a different set of features; altcoins that are not based on Bitcoin’s open-source protocol, but 

that have their own protocol and distributed ledger (Ethereum and Ripple). 

Table 1 

TOP 10 cryptocurrencies by market capitalization in August 2020 

# Name Market Cap, USD million Unit Price, USD Change (24h), % 

1 Bitcoin 215,617 11,685 3.90% 

2 Ethereum 44,905 401 3.19% 

3 XRP 13,728 0.3 2.23% 

4 Tether 10,037 1 0.31% 

5 Bitcoin Cash 5,471 296 2.85% 

6 Bitcoin SV 4,339 235 4.66% 

7 Litecoin 3,871 59 3.36% 

8 Cardano 3,733 0.1 -0.08% 

9 Binance Coin 3,366 23 6.09% 

10 Link Platform 3,354 10 0.99% 

Other 45,896 – – 

Total 354,316 – – 

Source: Compiled by the author based on data from1. 

 

Exchange tokens (like Bitcoin, Litecoin etc.) are not issued or backed by any central authority and can 

be used directly as a means of exchange. These tokens can enable the buying and selling of goods and services 

without the need for traditional intermediaries such as central or commercial banks2. 

Many scientists have been engaged in solving the problem of cryptocurrency forecasting, however the 

majority of research focused mostly on Bitcoin capitalization, rather than on a diverse taxonomy of these new 

digital assets. While most scientists agree, that external factors have considerable effect on cryptocurrencies, 

there are still very little research on the level of dependence between the prices of Bitcoin and other altcoins. 

The author performed an analysis of different cryptocurrencies’ life cycles in their economic environment, 

followed by a multiple linear regression model for cryptocurrency price forecast in the financial analysis and 

accounting. 

The objective of this paper is to attempt to build a multiple linear regression model, which can be used 

for cryptocurrency price forecast and to understand the relationship between cryptocurrency price and other 

analyzed variables. While most scientists agree, that external factors have considerable effect on 

cryptocurrencies, there are still very little research on the level of dependence between the prices of Bitcoin 

and other altcoins.  

Literature review. Despite the increasing amount of the scientific research, a comprehensive analysis 

of factors influencing the price of cryptocurrency is still needed. Previous studies have focused on the Bitcoin 

capitalization changes, rather than relationships and dependencies between the price of different 

cryptocurrencies and other factors.  

Akbulaev et al. (2020) analyzed existing literature on the basic characteristics of main cryptocurrencies 

and performed the analysis of the relationship between Bitcoin and Ethereum. The authors presented a 

mathematical model of the cryptocurrency relationship3.  

 
1 Coindesk (2020). Bitcoin market capitalization <https://www.coindesk.com/price/bitcoin> (2020, August, 25). 
2 Financial Conduct Authority (FCA) (2019). Guidance on Cryptoassets. Consultation Paper CP19/3 

<https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp19-03.pdf> (2020, September 17). 
3 Akbulaev, N., Mammadov, I., Hemdullayeva, M. (2020). Correlation and Regression Analysis of the Relation 

between Ethereum Price and Both Its Volume and Bitcoin Price. The Journal of Structured Finance. 

DOI: jsf.2020.1.099. 10.3905/jsf.2020.1.099. 
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Teker, Dilek & Deniz (2020) defined the main factors that influence significantly the cryptocurrency 

prices, among which external macroeconomic factors1. 

Brukhanskyi & Spilnyk (2019) identified and justified the prospects for solving the problem of 

integrating new cryptographic objects into the accounting and reporting system. The authors highlighted the 

need to generate the accounting status of cryptoassets2. 

Bouri et al. (2018) examined the nonlinear, asymmetric and quantile effects of aggregate commodity 

index and gold prices on the price of Bitcoin using several advanced autoregressive distributed lag (ARDL) 

models. The authors indicated the possibility to forecast Bitcoin price movements based on price information 

from the aggregate commodity index and gold prices3. 

Numerous studies have already been conducted in Ukraine to forecast cryptocurrency prices using a 

machine-learning model. Tarasova, et al. (2020) determined the basic features of the use of mathematical 

modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate4. The authors specified advantages and 

disadvantages of different cryptocurrency. Yatsyk (2018) studied the taxonomy of cryptoassets and 

methodology of the financial accounting of cryptocurrencies according to the international financial reporting 

standards (IFRS)5.  

Methods. In a comprehensive overview of cryptocurrency market environment, this paper uses 

statistical methods, as well as dynamic and comparative analysis. A modern regression model was firstly 

introduced by Fisher (1925)6, he modified the regression theory of Pearson (1926) and Yule (1907)7 and the 

least squares theory of Gauss (1963)8. Fisher firstly realized that the distribution associated with the 

regression coefficient was unaffected by the distribution of X. Subsequently Fisher interpreted the fixed X 

assumption in terms of his notion of ancillarity. The basic principles of modern regression model were used 

in this paper. To estimate a multiple regression model and relationship between cryptocurrency price and 

other variables statistical analysis was performed using EViews software. The selected sample includes daily 

data of cryptocurrency closing price, market capitalization, Google’s search index. The price of Bitcoin was 

analyzed as dependent variable on the prices of other altcoins and Google’s search index. Data was gathered 

from multiple sources at various time points during December 2013 – January 2020.  

A multiple linear regression is a method to model a relationship between a dependent variable and a 

number of independent variables that could be described by the following formula (1):  

 
(1) 

The author proposed the multiple regression model and estimated its parameters by the method of 

Ordinary Least Squares (OLS). To explain the proportion of the variance in the dependent variable that is 

predictable from the independent variable the author used the coefficient of determination: 

 

(2) 

 
1 Teker, D., Deniz, E. (2020). Crypto currency applications in financial markets: factors affecting crypto currency prices. 

Pressacademia, 11, 34-37. DOI: 10.17261/Pressacademia.2020.1235. 
2 Brukhanskyi, R., Spilnyk, I. (2019). Crypto Assets in the System of Accounting and Reporting. The Problems 

of Economy. 2. 145-156. <http://dx.doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-145-156> (2020, September 17). 
3 Bouri, E., Gupta, R., Lahiani, A., Shahbaz, M. (2018). Testing for asymmetric nonlinear short-and long-run 

relationships between bitcoin, aggregate commodity and gold prices. Resources Policy, Elsevier, 57, 224-235. 

DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.03.008. 
4 Tarasova, T., Usatenko, O., Makurin, A., Ivanenko, V & Cherchata, A. (2020). Accounting and features 

of mathematical modeling of the system to forecast cryptocurrency exchange rate. Accounting, 6 (3), 357-364. 
5 Yatsyk, T. V. (2018) Methodology of financial accounting of cryptocurrencies according to the ifrs. Evropský 

časopis ekonomiky a management, 4 (6), 53-61. 
6 Fisher, R. A. (1925). Theory of statistical estimation. Proc. Cambridge Philos. Soc. 22, 700-725. 
7 Yule, G. U. (1907). On the theory of correlation for any number of variables, treated by a new system of notation. 

Proc. Roy. Soc. London ser. A 79, 182-193. 
8 Gauss, C. F. (1809/1963). Theoria Motus Corporum Coelestium. Dover, New York, reprinted 1963. 

Y = Xb + e

R2 =
Var(X b̂)

Var(Y )
= 1-

Var(ê)

Var(Y )
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It is known, that the coefficient of determination is the square of the correlation between predicted y 

scores and actual y scores, therefore, it ranges between 0 and 1. If coefficient of determination equals 1, this 

means, that the dependent variable can be predicted without an error from the independent variable. 

Results and Discussion. Summary statistics of the prices of the currencies are given below. 

 

Table 2 

Regression Result (daily closing prices of Bitcoin cash, Bitcoin, Ethereum  

and other altcoins from 27 December 2013 until 5 January 2020) 

 BCH_P BITCOIN_P ETH_P MyST_P QUANT_P 

Mean 255.2205 3626.026 151.168 0.165071 1.072395 

Median 0.000000 1054.925 17.675 0.000000 0.000000 

Maximum 3923.07 19497.40 1396.420 3.67000 14.29000 

Minimum 0.000000 178.1 0.000000 0.000000 0.000000 

Std. Dev. 462.6626 3903.032 221.1946 0.402055 2.163755 

Skewness 2.996201 0.984969 2.189765 3.798093 2.260604 

Kurtosis 14.31589 3.138641 8.628193 20.56644 6.066056 

Jarque-Bera 1581271 376.6633 4304.17 3537672 4455.402 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

sum 591619.7 8406988 350407.4 382.6338 2465.813 

Sum Sq. Dev. 4.96E+08 3.63E+10 1.13E+08 374.5991 10847.81 

Observations 2318 2318 2318 2318 2318 

            

Source: Compiled by the author with Eviews software based on data from Coinmarketcap (2020)1 

 
About 2 318 observations were performed with Eviews software. From table 2, it can clearly be seen 

that all the five cryptocurrencies are positively skewed with Bitcoin being the least skewed. In terms of 

kurtosis, Bitcoin rates are showing less peakedness than a normal distribution, and others are highly peaked 

than normal distribution with Mysterium showing the maximum peakedness. 

Based on the conducted research most cryptocurrencies are affected by external factors such as 

macroeconomic crises, prohibition on usage of cryptocurrencies in other countries, adoption of restrictive 

legislation and general supply and demand2. Thus, market capitalization of overwhelming majority of 

different cryptocurrencies has fluctuated due to the COVID-19 pandemic and lockdown as well as due to the 

increasing digital asset regulations in early 2020 (figure 1). Therefore, during March 2020 the market 

capitalization of Bitcoin sharply decreased by USD 71,822 million (from USD 166,728 million as at March, 

6 to USD 94,906 million as at March, 17). The same trend has a historical change of Bitcoin closing price 

with a significant drop in March 2020. While most scientists agree, that external factors have considerable 

effect on cryptocurrencies, there are still very little research on the level of dependence between the prices of 

Bitcoin and other altcoins. Thus, most cryptocurrencies have a high period around late 2017. 

Leitch, Mladenovic (2018) studied the control frameworks for cryptocurrencies at initial evaluation 

and defined four broad types of cryptocurrency life cycles, such as: “falling away”, growing, “flash in the 

pan” and “flying start”3. This taxonomy was based on two main factors: the existence of promotional effort 

and speed of gain or sustain momentum. The author performed an analysis of different cryptocurrencies using 

the defined four broad types of cryptocurrency life cycles.  

 
1 Cryptocurrencies market capitalization. Coinmarketcap (2020) <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/> 

(2020, August, 25). 
2 Derun, I., Sklyaruk, I. (2018). The ontological aspects of the essence of cryptocurrency and its display in accounting. 

Scientific notes of Ostroh Academy National University. Economics series: Scientific journal, 11(39), 163-170. 

DOI: http://dx.doi.org/10.25264/2311-5149-2018-11(39)-163-170. 
3 Munro, A. (2020). Cryptocurrency trends in 2020: From DeFi to COVID crisis. 

<https://www.finder.com.au/cryptocurrency-trends-in-2020-from-defi-to-covid-crisis> (2020, August, 25). 
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Figure 1. Cryptoassets' Market Capitalization, USD million (historical) 

Source: Compiled by the author with Eviews software based on data from Coinmarketcap (2020)1 

The most significant and perspective group of cryptocurrencies in terms of current market value and 

interest for stakeholders are those, that are in the phase of growth or stabilization, because they are the most 

promising in terms of investment. It contains Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin, Dash and others. Figure 2 

shows the exchange rate for Bitcoin. From the figure 2 it could be seen, that there were two high points: the 

first one at the end of 2013 and a second one at the end of 2017. In between these the price did not fall to its 

pre-2013 value. Instead, some momentum was sustained allowing another surge later. Other cryptocurrencies 

in this group show a similar pattern. 

The reasons for the rapid rise and fall in price in 2013 are not clear. The FBI’s closure of the Silk Road 

market for contraband had only a tiny effect but the problems at the Mt. Gox exchange may have been more 

important. The reasons for the halt of the 2017 rise are not yet clear but may be connected with the increased 

tendency for users to speculate on cryptocurrency prices and the fixed rate of money supply growth. 

There are cryptocurrencies that were launched without a significant promotion effort, that never really 

got started, and quietly disappeared. Also, some launched years ago achieved some distribution but now seem 

to be losing support.  

Linear regression is ruled out since the data is non-random, auto correlated and heteroscedastic in 

nature2. Run test is used to test for randomness of the data: Code, values above the median as positive and 

values below the median as negative. A run is defined as a series of consecutive positive or negative values. 

The first model performed explains the dependencies of Bitcoin price from Google search index and 

Ethereum price as a second most popular cryptocurrency after Bitcoin. Bitcoin closing price significantly 

correlated with Google search index. A least-squares multiple regression was estimated using cross-sectional 

data from 1 721 observations after the adjustments, with the following specification: 

(3) 

where: 

Log (Bitcoin_p) – is the natural logarithm of the Bitcoin-denominated market closing price 

on August 10, 2020. 

Log (Eth_p) – is the natural logarithm of the Ethereum – denominated market closing price 

on August 10, 2020. 

Google_search_I – Google search interest (index), an unbiased sample of our Google search data 

categorized and focused on search for the term “Bitcoin”.  

The results for multiple linear regression model are listed below (table 3). 

1 Coinmarketcap (2020). Cryptocurrencies market capitalization <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/> 

(2020, August, 25). 
2 Pearson, E. S. (1926). Review of Statistical Methods for Research Workers. Science Progress, 20, 733-734. 
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Figure 2. Bitcoin closing price historical 

Source: Compiled by the author based on data from1. 

Table 3 

A linear regression model of Bitcoin, Ethereum and Google search index 

Dependent Variable: LOG_BITCOIN_P 

Method: Least Squares 

Date: 08/10/20 Time: 23:18 

Sample (adjustedd): 8/16/2015 5/01/2020 

Included observations: 1721 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C  5.397703 0.0275431 212.2527 0.0000 

LOG_ETH_P 0.577784 0.00621 93.03801 0.0000 

GOOGLE_SEARCH_I 5.46E+06 9.69E+07 5.632111 0.0000 

R-squared 0.875478 Mean dependent var 7.871050 

Adjusted R-squared 0.875333 S.D. dependent var 1.273870 

S.E. of regression 0.449782 Akaike info criterion 1.241633 

Sum squared resid  347.5574 Schware criterion 1.251134 

Log likelihood  -1065.424 Hannan-Guinn criter. 1.245146 

F-statistic 6039.353 Durbin-Watson stat 0.007579 

Prob (F-statistic) 0.0000

Source: Compiled by the author based on data from Coinmarketcap (2020) with Eviews software. 

The R2 is quite high, suggesting that approximately 87.54% of the variation in relative cryptocurrency 

prices are determined by the variables in the model. The coefficients for variables are positive, thus the price 

increase as search interest increase, as well as increase of Ethereum price. The t-statistic indicates that it is 

highly statistically significant that google search interest influences Bitcoin price. 

1 Coinmarketcap (2020). Cryptocurrencies market capitalization <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/> 

(2020, August, 25). 

 (5 000)

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000
O

ct
.-

2
0

1
3

D
ec

.-
2
0
1
3

F
eb

.-
2
0
1
4

A
p
r.

-2
0
1
4

Ju
n
.-

2
0
1
4

A
u
g
.-

2
0
1
4

O
ct

.-
2
0
1
4

D
ec

.-
2
0
1
4

F
eb

.-
2
0
1
5

A
p

r.
-2

0
1

5
Ju

n
.-

2
0
1
5

A
u
g
.-

2
0
1
5

O
ct

.-
2
0
1
5

D
ec

.-
2
0
1
5

F
eb

.-
2
0
1
6

A
p
r.

-2
0
1
6

Ju
n
.-

2
0
1
6

A
u
g
.-

2
0
1
6

O
ct

.-
2
0
1
6

D
ec

.-
2
0
1
6

F
eb

.-
2
0
1
7

A
p
r.

-2
0
1
7

Ju
n
.-

2
0
1
7

A
u
g
.-

2
0
1
7

O
ct

.-
2
0
1
7

D
ec

.-
2

0
1
7

M
ar

.-
2
0
1
8

M
ay

-2
0
1
8

Ju
l.

-2
0
1
8

S
ep

.-
2
0
1
8

N
o
v
.-

2
0
1
8

Ja
n
.-

2
0
1
9

M
ar

.-
2
0
1
9

M
ay

-2
0
1
9

Ju
l.

-2
0
1
9

S
ep

.-
2
0
1
9

N
o
v
.-

2
0
1
9

Ja
n
.-

2
0
2
0

M
ar

.-
2
0
2
0

M
ay

-2
0
2
0

Bitcoin Closing Price, USD (historical)

Exponential (Closing Price (USD))Closing Price (USD)

Linear (Closing Price (USD))



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

106 

Another model was performed to analyse the dependencies between Bitcoin closing price and closing 

price of other altcoins (table 4).  

Least squares multiple regression was estimated with the following specification: 

 
(4) 

Table 4 

A linear regression model of Bitcoin, Ethereum and Google search index 

Dependent Variable: LOG_BITCOIN_P 

Method: Least Squares 

Date: 08/15/20 Time: 19:43 

Sample (adjustedd): 8/16/2015 5/01/2020 

Included observations: 1721 after adjustments 

Variable  Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob. 

C  5.430412 0.018306 296.643 0.0000 

LOG_ETH_P 0.506069 0.00534 94.76293 0.0000 

GOOGLE_SEARCH_I   17.9975 0.0000 

NUM_P 0.006797 0.001462 4.645881 0.0000 

QUANT_P 0.134924 0.003658 36.88353 0.0000 

MYST_P -0.224176 0.030483 -7.354238 0.0000 

R-squared 0.940125 Mean dependent var 7.871050 

Adjusted R-squared 0.93995 S.D. dependent var 1.273870 

S.E. of regression 0.312163 Akaike info criterion 0.512899 

Sum squared resid  167.1196 Schware criterion 0.531902 

Log likelihood  -435.3493 Hannan-Guinn criter. 0.519929 

F-statistic 5385.562 Durbin-Watson stat 0.034261 

Prob (F-statistic) 0.0000       

Source: Compiled by the author based on data from Coinmarketcap (2020) with Eviews software. 

 

where:  

MYST_P – daily closing prices for cryptocurrency Mysterium. 

QUANT_P –daily closing prices for cryptocurrency Quant. 

NUM_P –daily closing prices for cryptocurrency Numeraire. 

Similar to the previous analysis of the primary model, all coefficients are significant,  

as their Probability is less than 0.05. To test the model for adequacy, it is necessary to compare the values  

of F-statistics with the theoretical value of Fisher's statistics. For this model, the practical value  

is F-statistic = 5 385. 

Conclusions. On the basis of the above overview and the above analysis a regression model can be 

used for predicting the exchange rate of Bitcoin. A cryptocurrency is a digital or virtual currency designed to 

work as a medium of exchange. It uses cryptography to secure and verify transactions as well as to control 

the creation of new units of a particular cryptocurrency. The COVID-19 pandemic has paralyzed, disrupted 

and stopped many industries and made numerous governments think about remote work, cashless economy, 

distributed ledger technology and possibility to use cryptoassets. The number of Internet users around the 

world has more than doubled over the last decade. Decentralized finance (DeFi) has become one of the most 

prominent trends in crypto since late 2019. Thus, 2020 is going to be called the best year to invest 

in cryptocurrencies.  

Data used in this paper for the regression analysis contains historical data related to closing 

cryptocurrency prices, Google search index, transaction volume, capitalization etc. Five important 

cryptocurrencies with different life cycles were analysed and used in multiple linear regression model 

for cryptocurrency price (Bitcoin cash, Bitcoin, Ethereum, Mysterium, Quant). Based on the conducted 

log(Bitcoin_ p) = 0.50*log(Eth_ p)+1.34E -05*Google_ search_ I +0.006*Num_ p+0.13*Quant _ p-0.22*Myst_ p+5.43



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 5 2020 

107 

research most cryptocurrencies are affected by external factors such as macroeconomic crises, prohibition on 

usage of cryptocurrencies in other countries, adoption of restrictive legislation and general supply and 

demand. However, when discussing alternative finance, it is impossible to ignore the current economic crisis 

or to understate its potential impact on cryptocurrency. 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS  

OF STARTUPS’ VENTURE FINANCING  

IN UKRAINE 

Катерина Рапута 
Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, Україна  

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВЕНЧУРНОГО  

ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ  

В УКРАЇНІ 

The article considers the essence and features of startups as business entities. The content of 
venture financing is determined, the relevance of the use of venture capital for the development 
of innovative business is substantiated, the differences of venture capital from traditional 
investment are revealed. The specifics of venture financing of startups depending on the stage 
of the life cycle (investment round) are systematized. The current state of the Ukrainian market 
of venture financing of startups for the last 10 years is studied. The main trends and risks of 
venture financing of Ukrainian startups in 2020 are identified, measures to overcome them are 
formed. The necessity of state support to stimulate the development of startup projects is 
substantiated. 
Keywords: venture financing, startup, venture fund, venture capital, investment round, startup 
financing round. 

Постановка проблеми. У ХХІ ст. венчурне підприємництво стає невід’ємною складовою 

світової економіки і одним з рушійних факторів розвитку як окремих суб’єктів бізнесу, так і країн 

в цілому. Венчурний капітал часто є не тільки можливістю втілення інноваційних ідей в життя, але і 

дозволяє забезпечити фінансову життєздатність економічних інститутів, сприяє диверсифікації 

господарських систем, підвищує технологічний потенціал і є джерелом нових робочих місць. 

Венчурне фінансування є одним з різновидів інноваційної діяльності, для якої характерні, 

з одного боку, відносно високий комерційний ризик, а з іншого боку – можливість отримання 

потенційно більш високих доходів. До сфери венчурного фінансування належать новітні наукоємні 

галузі, зокрема електроніка, робототехніка, програмне забезпечення, фотоніка, генна інженерія, 

біотехнологія тварин і людини, наноіндустрія, тощо. Тобто фактично йдеться про повномасштабне 

освоєнні V і VI технологічних укладів.  

Потреба вигідного вкладення інвестиційного капіталу з метою його зростання і диверсифікації 

обумовлює активізацію уваги до венчурного фінансування у стартапи – інноваційні проекти, 

спрямовані на швидке зростання. Україна, маючи значний інтелектуальний потенціал, пропонує світу 

значну кількість стартап-проектів, однак не всі вони здатні знайти необхідне фінансування для свого 

розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання венчурного фінансування стартапів є 

комплексним та багатоаспектним. Зокрема, сутність та особливості стартапів як виду 

підприємницької діяльності досліджуються такими авторами, як С. Бланк, В. Золотова, Б. Дорф, Е.Ріс, 

Н.І. Ситник, тощо. Можливості використання венчурного капіталу як джерела фінансування бізнес-

суб’єктів вивчаються в працях А.Д. Петрашевської, Н.І. Рижикової, І.І. Смирнової, К.І. Сімакова та 

ін. Невід’ємною умовою дослідження практики венчурного фінансування стартапів в окремій країні 

є оцінка її місця в міжнародних рейтингах (Глобальному рейтингу інновацій, рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності, тощо), вивчення матеріалів міжнародних та національних консалтингових 
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агенцій, профільних об’єднань (Української асоціації венчурного капіталу та приватного капіталу, 

Глобальної мережі компаній «Делойт», тощо) та галузевих оглядів.  

Сама сфера венчурних інвестицій постійно трансформується та еволюціонує, з’являються нові 

формати залучення фінансування для інноваційних ідей (наприклад, у ХХІ ст. таким джерелом стали 

краудфандингові платформи). Тому, незважаючи на велику кількість досліджень, питання 

венчурного фінансування стартапів постійно не втрачає своєї актуальності та потребує вивчення 

сучасних тенденцій.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження основних концептуальних засад та 

практики здійснення венчурного фінансування стартапів в Україні на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зростання попиту на високотехнологічні товари 

та послуги, а також підвищення технологічних стандартів у світі обумовлює потребу модернізації 

економіки України відповідно до глобальних тенденцій. Необхідним стає розвиток національної 

інноваційної системи, значущим елементом якої є підприємства, що генерують інновації, в тому числі 

інноваційні стартап-компанії (стартапи).  

Розглядаючи сутність стартапів як суб’єктів бізнесу, американські дослідники С. Бланк та 

Б. Дорф1 визначають їх як «тимчасові структури, які займаються пошуком відновлювальної, 

прибуткової і масштабованої бізнес-моделі» та відрізняється від інших компаній швидким 

зростанням. На принциповій новизні проектів або задач, що вирішуються стартапами, наголошує 

американський дослідник Е.Ріс2.  

Досліджуючи концептуальні основи та ключові риси стартапів, українською дослідницею 

Н.І. Ситник3 було доповнено наведені визначення та пропонується розуміти стартап як «тимчасову 

організацію з високим інтелектуальним потенціалом, призначену для побудови стійкої 

масштабованої бізнес-моделі шляхом реалізації ідеї у вигляді інноваційного продукту». Саме для 

забезпечення процесу трансформації від ідеї до стійкої бізнес-моделі необхідним є отримання 

стартапом відповідних фінансових ресурсів.  

Фінансування стартапу (не враховуючи власні кошти розробника і його команди, які переважно 

обмежені і недостатні для належного забезпечення), можливо двома способами – шляхом отримання 

кредиту або шляхом залучення інвестора. Кредит зручний тим, що, якщо вдасться його виплатити 

(тобто, проект виявиться успішним), фірма залишиться у власності її засновників. Однак отримання 

кредиту для стартапів є ускладненим через відсутність належного забезпечення у формі основного 

або оборотного капіталу. Крім того, чим більш невизначеною та нетиповою є ідея стартапу, тим 

жорсткіші умови кредиту, менші його розміри, а також існує велика ймовірність відмови 

в кредитуванні. Тому найбільш оптимальним шляхом отримання стартапами необхідного капіталу 

вважається венчурне фінансування. 

Вивчаючи особливості венчурного фінансування в Україні та світі, Є.Ю. Мордань, 

Ю.В. Відменко та Ж.О. Кобець4 наголошують на провідному місці венчурного бізнесу у світовій 

інвестиційній індустрії. Венчурне фінансування розглядається не тільки як засіб високоприбуткового 

розміщення капіталу, але і як ефективний механізм упровадження інновацій. Можливості венчурних 

інструментів активно використовуються світовою спільнотою для розвитку реального сектору 

економіки і підвищення прибутковості активів. 

Принципова відмінність венчурного капіталу від традиційного інвестування, полягає в тому, 

що його переважно інвестують в ідею або проект з підвищеним рівнем ризику. Адресатами 

венчурного капіталу є венчурні фірми (зокрема – стартапи), які не зобов’язані ані виплачувати 

відсотки, ані повертати отримані суми. Інтерес інвестора задовольняється придбанням прав на всі 

новації, як запатентовані, так і безпатентні ноу-хау, та отриманням прибутку від реалізації науково-

технічних розробок. Кошти для венчурного фінансування акумулюються спеціальними фінансовими 

і банківськими інститутами.  

 
1 Бланк, С., Дофр, Б. (2013). Стартап: настольная книга основателя. Москва: Альпина Паблишер. 
2 Рис, Э. (2014). Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели 

= The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful 

Businesses. Москва: Альпина Паблишер.  
3 Ситник, Н. І. (2016). Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація. Бізнес Інформ, 8, 64-68. 
4 Мордань, Є. Ю., Відменко, Ю. В., Кобець, Ж.О. (2018). Венчурнe інвестування в Україні та світі: сучасні 

тенденції та особливості розвитку. Інфраструктура ринку, 17, 391-399. 
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Базуючись на дослідженнях А.Д. Петрашевської1, І. І. Смирнової, К.І. Сімакова2, 

Н.І. Рижикової3, варто відзначити, що на кожному етапі життєвого циклу стартапу існує певна 

специфіка здійснення венчурного фінансування, залежна від ряду факторів (ступеня зрілості 

компанії-стартапу, типу інвесторів, які беруть участь у капіталі, мети залучення капіталу). 

В категоріальному апараті самих стартапів та інвесторів для визначення етапу залучення 

фінансування на розвиток бізнесу зазвичай використовується термін «раунд залучення інвестицій» 

або «раунд інвестування». Назва раунду швидко надає інформацію про стадію життєвого циклу 

стартапу, що є зручним як для засновників стартапів (реципієнтів ризикового капіталу), так і для 

інвесторів. Реципієнти одразу розуміють, до яких інвесторів доцільно звертатися, а інвестори можуть 

сфокусуватися на певному сегменті і не обробляти зайві заявки від нерелевантних стартапів4. 

Систематизація особливостей венчурного фінансування стартапів залежно від раундів інвестування 

представлена в табл. 1.  

Переходячи до дослідження специфіки інвестування у вітчизняні стартапи, варто зазначити, що 

ринок України має значний потенціал для венчурного фінансування. Міжнародними рейтингами 

відзначається середній рівень інноваційної активності вітчизняних підприємців. Зокрема, згідно 

з глобальним рейтингом інновацій The Global Innovation Index 2019, Україна посіла 47 місце зі 129 

країн5, а у міжнародному рейтингу сервісу Startup Ranking за кількістю стартапів Україна зайняла 43 

місце з 191 країни6. Оцінки Індексу глобальної конкурентоспроможності 2019 р. за показником 

розвитку інноваційної екосистеми надають Україні 72 місце з 141 країни7. 

Про активізацію вітчизняного стартап-ринку свідчить істотне зростання обсягів венчурного 

фінансування за останні десять років – з $24 млн. у 2011 р. до $510 млн. у 2019 р. (табл. 2). Особливо 

активним венчурне фінансування стартапів стало у 2017-2019 рр., демонструючи зростання у кілька 

разів в порівнянні з попередніми роками. Зокрема, у 2015 р., а потім у 2017-2018 рр. популярності 

набуває фінансування ранньої стадії інвестування стартапів (Growth), а у 2019 р. на цей сегмент 

приходиться 85,9% венчурних інвестицій. 

За кількістю угод венчурного фінансування стартапів до 2016 р. практично 80% інвестицій 

надходило на «посівній» стадії, проте з 2017 р. ситуація змінилася – посилюється роль комерційної 

таємниці і для значної кількості угод стадія інвестування не розголошується (практично половина 

угод у 2017-2018 рр. та 23% угод 2019 р.).  

Найбільший обсяг середнього фінансування отримують стартапи на стадії зростання (Growth). 

Зокрема, у 2019 р. у ТОП-10 угод на українському ринку венчурного фінансування увійшли інвестиції 

у зростання стартапів GitLab ($268 млн.), Grammarly ($90 млн.), People.ai ($60 млн.), JiJi.ng ($21 млн.). 

Інвестиції в стартапи стадії «Раунд А» були суттєво менші (до $5 млн.)8.  

Досліджуючи кількість угод за обсягом венчурного фінансування (рис. 1), можна зробити 

висновки про високу активність інвестицій в секторах фінансування «менше $100 тис.» та «$100-500 

тис.».  

 

 

 
1 Петрашевська, А. Д., Пєнкова, К. І. (2019). Світовий досвід венчурного фінансування підприємств 

телекомунікаційної сфери в умовах розвитку цифрової економіки. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 23(2), 65-71.  
2 Смирнова, І. І., Сімаков, К. І. (2018). Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного 

підприємництва в Україні. Економічний вісник Донбасу, 3 (53), 131-135. 
3 Рижикова, Н. І., Накісько, О. В., Руденко, С. В. (2019). Світовий досвід підтримки і стимулювання венчурних 

і бізнес-ангельських інвестицій. Вісник Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка, 200, 62-71. 
4 Золотова, В. (2020). Что такое раунды инвестиций и как они проходять. Vctr.media. 

<https://vctr.media/raundyi-investitsiy-18269/> (2020, серпень, 10). 
5 The Global Innovation Index (2019). Globalinnovationindex <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report> 

(2020, серпень, 10). 
6 Report.startupblink (2020). Startup Ecosystem Rankings. Report <https://report.startupblink.com/> (2020, серпень, 11). 
7 Reports Weforum (2019). Ukraine. Global Competitiveness Index 4.0. <http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2019/economy-profiles/#economy=UKR> (2020, серпень, 11). 
8 Українська асоціація венчурного капіталу та приватного капіталу (2019). Інвестиції в українські стартапи 

у 2019: огляд українського венчурного та приватного капіталу <http://uvca.eu/ua/news/investments-into-

ukrainian-startups-in-2019-overview> (2020, серпень, 12). 
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Таблиця 1  

Специфіка венчурного фінансування стартапів  

залежно від стадії життєвого циклу  

(раунду інвестування) 

Стадія  

життєвого циклу 

стартапу  

(раунд інвестування) 

Суб’єкти венчурного 

фінансування  
Цілі фінансування  

Рівень інвестицій  

та ризику  

«Передпосівна» 

стадія (Pre-seed) – 

поява ідеї, перші 

кроки проекту 

Переважно 

використовуються 

власні кошти, кошти 

сім’ї, друзів,  

бізнес-ангелів, гранти, 

краудфандинг 

Перевірка гіпотези  

бізнес-ідеї, вибір вектору 

діяльності, перетворення 

гіпотези у продукт  

Низький обсяг інвестицій  

(до $100 тис.) 

Високий ризик  

Відсіюється близько 85% 

проектів  

«Посівна» стадія 

(Seed) – розробка 

прототипу, 

забезпечення його 

відповідності 

вимогам ринку 

Власні кошти, кошти 

сім’ї, друзів; бізнес-

ангели, гранти, 

венчурні фонди ранніх 

стадій фінансування 

(«посівні» фонди), 

краудфандинг, бізнес-

акселератори  

Фінансування досліджень, 

розробка комерційного 

проекту, створення 

пілотного зразка для виходу 

на ринок 

Середній рівень 

інвестицій  

($100 тис. – $1 млн.) 

Високий ризик  

Відсіюється близько 90% 

проектів 

«Рання» стадія 

(Growth) – 

розширення та 

розвиток,  

зростання  

Венчурні фонди ранніх 

стадій фінансування, 

класичні венчурні 

фонди 

Підтримка розвитку бізнесу 

та організація просування 

на ринок продукту (сервісу) 

протягом першого 

комерційного випуску 

Високий рівень інвестицій  

Високий рівень ризику 

Стадія «експансії  

або розширення» 

(Раунди А, В, С) 

Венчурні фонди, 

фонди прямого 

інвестування, 

банківське 

кредитування  

Раунд А – організація 

серійного виробництва або 

постійна робота сервісу  

Раунд В – масштабування 

компанії, розширення 

охоплення  

Раунд С – перетворення 

стартапу в стабільний 

бізнес-проект, досягнення 

прибутковості  

Високий рівень інвестицій  

(Раунд А – від $500 тис. 

Раунд В – від $1 млн. 

Раунд С – від $1 млн.) 

Середній рівень ризику  

Стадія «якісних змін» 

(Раунд D або «вихід 

на IPO») 

Венчурні фонди, 

крупні інституційні 

інвестори  

Розширення бізнесу, 

підготовка до IPO 

Високий рівень інвестицій  

Середній рівень ризику  

Джерело: розроблено автором 
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Таблиця 2  

Стан українського ринку венчурного фінансування стартапів  

у 2011-2019 рр. 

Раунд фінансування 

стартапу  

Роки  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сума венчурного фінансування стартапів, $ млн.  

Pre-seed        0,4 1 

Seed  16 15 15 18 22 38 5 18 12 

Раунд А 8 33 51 21 9  35 18 15 

Раунд Б  11 23   21  30  

Growth     101  140 180 438 

Нерозголошені      29 76 87 40 

Інші        3 3 4 

Разом  24 59 89 39 132 88 259 337 510 

Кількість угод венчурного фінансування стартапів, од.  

Pre-seed        6 12 

Seed  24 48 55 78 58 73 11 21 30 

Раунд А 5 9 14 8 4  7 3 5 

Раунд Б  1 2   1  1  

Growth     4  2 3 5 

Нерозголошені      13 41 49 26 

Інші        28 21 33 

Разом  29 58 71 86 66 87 89 104 111 

Середній розмір венчурного фінансування, $ млн./угоду  

Pre-seed        0,07 0,08 

Seed  0,67 0,31 0,27 0,23 0,38 0,52 0,45 0,86 0,40 

Раунд А 1,60 3,67 3,64 2,63 2,25  5,00 6,00 3,00 

Раунд Б  11,00 11,50   21,00  30,00  

Growth     25,25  70,00 60,00 87,60 

Нерозголошені      2,23 1,85 1,78 1,54 

Інші        0,11 0,14 0,12 

Разом  0,83 1,02 1,25 0,45 2,00 1,01 2,91 3,24 4,59 

Джерело: складено автором за матеріалами1 

 

 
1 Slideshare.net (2019). Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019. Investor Relations 

<https://www.slideshare.net/UVCA/ukrainian-venture-capital-and-private-equity-overview-2019-232427411?ref= 

http://uvca.eu/ua/news/investments-into-ukrainian-startups-in-2019-overview> (2020, серпень, 12). 
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Рис. 1. Кількість та загальна вартість угод* венчурного фінансування стартапів  

в Україні у 2018-2019 рр.  

*за виключенням угод, що відносяться до категорії «інші» 

Джерело: 1 

 

У 2020 р., незважаючи на загрозливі тенденції в світовій та український економіці, пандемію 

COVID-19 та інші глобальні загрози, венчурне фінансування стартапів в Україні не зменшує 

обертів (табл. 3). Хоча через кризу, пов’язану з коронавірусом, деякі інвестори призупинили 

фінансування (зокрема, як було з компанією Allset, яка замість очікуваних $12 млн. залучила  

$8,25 млн.), стартапи продовжували розвиток та отримували фінансування як від венчурних фондів, 

так і від бізнес-ангелів.  

Варто відзначити, що за результатами оцінок Української асоціації венчурного капіталу та 

приватного капіталу та Глобальної мережі компаній «Делойт», саме венчурні фонди мають стати 

найбільш поширених джерелом фінансування стартапів в Україні у 2020 р. (42,0%). Частка бізнес-

ангелів оцінюється на рівні 27,5%, за рахунок приватного капіталу та бізнес-акселераторів може бути 

профінансовано відповідно близько 15,9% та 10,1% стартапів. Отримання фінансування українських 

стартапів за рахунок краудфандингових платформ може забезпечити до 4,3% розробок2.  

Розглядаючи перспективи розвитку венчурного фінансування стартапів в Україні у 2020 р. 

Та подальші тенденції на 2021 р., важливо наголосити на значній турбулентності зовнішнього 

середовища та існуванні ряду ризиків, зокрема:  

– очікування світової економічної кризи та нерозуміння її глибини;  

– відсутність затвердженої Програми Уряду, що могла би стати базисом 

для макроекономічних прогнозів;  

– невизначеність з умовами введення карантинних заходів через пандемію COVID-19 

осінню 2020 р.;  

– можливі зміни в законодавчому регулюванні сфери стартапів (законопроект №2615);  

– загальна соціальна напруга в українському суспільстві, що може стати причиною 

масових протестів.  

 

 
1 Slideshare.net (2019). Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019. Investor Relations. 

<https://www.slideshare.net/UVCA/ukrainian-venture-capital-and-private-equity-overview-2019-232427411?ref= 

http://uvca.eu/ua/news/investments-into-ukrainian-startups-in-2019-overview> (2020, серпень, 12). 
2 Ibid. 
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Таблиця 3  

Венчурне фінансування стартапів в Україні у І півріччі 2020 р. 

Стартап  Коротка характеристика  Засновники  

Обсяг 

залучених 

коштів, 

$ млн. 

Інвестори  

Revolut Британський фін-тех 

проект  

В.Яценко  500,0 Венчурний фонд Technology 

Crossover Ventures, японський 

SoftBank 

Preply Міжнародний EdTech-

маркетплейс для 

вивчення іноземних 

мов 

С. Лук'янов, 

Д. Волошин, 

К. Бігай 

15,0 Лондонський венчурний фонд 

Hoxton Ventures, бізнес-ангели  

Allset Мобільний додаток 

з бронювання 

ресторанів та оплати 

рахунку 

Г. Поліщук, 

С. Матвієнко 

8,25 ЄБРР, Andreessen Horowitz, 

Greycroft, SMRK VC Fund, Inovo 

Venture Partners 

DMarket Монетизація 

предметів в іграх  

В. Панченко, 

Т. Сланова, 

О. Кохановський 

6,5 Венчурний фонд Almaz Capital, 

компанія Xsolla 

Zakaz.ua Он-лайн замовлення 

та доставка продуктів  

Є. Анчишкін 5,0 млн. 

євро  

Венчурний фонд Chernovetskyi 

Investment Group (СIG) 

3DLOOK 3D-технології 

сканування людини 

за фото 

В. Роговський 5,5 Фінансова група ICU Ventures, 

бізнес-ангели з США та Західної 

Європи  

ClassTag Платформа 

спілкування батьків 

з викладачами своїх 

дітей  

В.Лоткіна  5,0 AlleyCorp, Contour Ventures, 

Founder Collective, John Martinson, 

Newark Venture Partners, Smart 

Hub, TMT Investments 

Rentberry Сервіс в сфері 

нерухомості  

О. Любинський, 

Л. Остапчук, 

О. Котовський, 

Д. Голубовський 

4,5 Краудфандинговий майданчик 

WeFunder, фонд Angel Investors 

Marlborough, бізнес-ангели 

Джерело: розроблено автором за матеріалами1 

 

Проте, ефективне управління здатне будь-які глобальні загрози та негативні фактори 

перетворити на можливості розвитку. Так, розірвання усталених виробничих та логістичних зв’язків 

через карантинні заходи в рамках пандемії COVID-19, актуалізувало потребу нових сервісів, 

на створення яких можуть бути спрямовані стартап-розробки. Трансформація соціальних звичок та 

переорієнтація споживчого попиту відкриває суттєві можливості для реалізації нових ідей. 

В очікуванні фінансової кризи інвестори прагнутимуть диверсифікувати свої ризики, активно 

вкладаючи кошти як в традиційні види бізнесу, так і в нові розробки, які хоча і є високо ризиковими, 

проте здатні принести надвисокі прибутки.  

В рамках дослідження подальшого розвитку венчурного фінансування стартапів в Україні 

варто окремо зупинитися на можливих змінах законодавства та напрямках державної підтримки 

венчурної екосистеми. Зокрема, в рамках Міністерства цифрової трансформації України наприкінці 

2019 р. було створено Український фонд стартапів, яким здійснюється відбір заявок на фінансування 

 
1 Міністерство фінансів України (2020). 20 стартапів з українським корінням, які залучили інвестиції 

у коронакризу <https://minfin.com.ua/2020/07/21/49152142/> (2020, серпень, 13); Щербань, О. (2020).  

Інвестиції 2020: Які українські стартапи отримали фінансування у понад $1 мільйон. Investory.news. 

<https://investory.news/investicii-2020-yaki-ukrainski-startapi-otrimali-finansuvannya-u-ponad-1-miljon/>  

(2020, серпень, 13). 
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бізнес-ідей в розмірі до $75 тис. (до $25 тис. на етапі pre-seed та до $50 тис. на етапі seed)1.  

Перші гранти від Кабінету Міністрів України були надані у лютому 2020 р., їх отримали 6 проектів 

на Seed-раундах та 2 проекти на раундах Pre-Seed2. На 2020 р. обсяг запланованого державного 

фінансування через Український фонд стартапів становить 440 млн. грн.3 Експерти галузі 

наголошують на необхідності збільшення розмірів фінансування та розширення можливості 

отримання інвестицій у інших раундах.  

Можливі зміни в сфері законодавчого регулювання розвитку венчурного фінансування 

стартапів пов’язані із законопроектом №26154, метою якого задекларована податкова підтримка 

стартапів як нового інноваційного бізнесу. Однак на практиці, текст законопроекту є доволі «сирим», 

стосується фактично пільгових умова для бізнесменів-початківців, незалежно від сфери їх діяльності 

та нівелює саме поняття «стартапу».  

Висновки та перспективи подальших досліджень. В умовах української економіки, що 

характеризується не сформованістю національної інноваційної системи, повільністю процесів 

утворення малих інноваційних компаній, недостатністю фінансових ресурсів, низькою мотивацією 

економічних агентів до здійснення інноваційної діяльності, венчурне фінансування покликане 

інтенсифікувати інноваційний розвиток за рахунок полегшення доступу стартапів до фінансових 

ресурсів. 

Вдосконалення процесів венчурного фінансування стартапів потребує забезпечення 

взаємодії венчурних фондів з інноваційним бізнесом (стартапами), що може бути реалізоване 

за рахунок симбіозу венчурних структур з інноваційними структурами: бізнес-акселераторами, 

технопарками, науковими центрами, навчальними закладами, науково-дослідними установами, 

інкубаторами бізнесу. Запропоновані заходи дозволять сформувати гнучку структурно-

інвестиційну політику і забезпечити оперативний перерозподіл ресурсів  з метою стимулювання 

розвитку стартап-проектів.  

Перспективні дослідження в цій сфері повинні бути спрямовані на оцінку і розробку механізмів 

взаємодії українських стартапів з міжнародними та транснаціональними структурами венчурного 

капіталу, а також на розробку нових (гібридних) форм функціонування міжнародного венчурного 

капіталу в національних умовах. 
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MODELING OF INTERACTION  
OF THE FACTORS OF DEMAND  
AND SUPPLY OF ECONOMIC GROWTH 

The initial essence of economic growth is to increase the potential and real gross of the national 
product and manifest it as an increase compared to the previous period, the value of gross domestic 
product per person. The Keynesian theory of economic development is based on the main postulate 
of J. Keynes – aggregate demand, so while the development of economic and mathematical models 
describe economic growth, the key parameter remains the growth of aggregate demand. The offer 
and the factors that affect the supply and demand remain outside the models.  
The article schematically shows the relationship between demand factors, supply factors and 
economic growth. Supply factors have a direct impact on economic growth, but quantitatively 
depend on demand factors, mainly on investment. With the help of the apparatus of differential 
calculus the model of distribution of innovations as the basic condition of intensification of factors 
of the offer was created. Based on it, the process of innovation of the factors of supply of economic 
growth has been modeled. At the same time, the innovation model based on the innovation lag 
has been created. Taking into account formalized schemes and created models, and applying 
integral calculus, three-factor and one-factor production functions with the corresponding 
equations of integral figure and curve have been derived. 
The growth of fixed capital accumulation ensures its share in GDP of less than 15%. This is much 
less than the average world’s minimum of 22-24%. It means, that these funds are not enough to 
reproduce the demolished production facilities and social facilities. Accordingly, there are almost 
no financial resources for basic innovations and technological renewal of the economy. The first 
investment steps should be taken by the state in conditions of complete deficit of investment 
resources in the real, research and socio-economic sectors of the national economy and with 
limited opportunities for public investment with the simultaneous presence of a high degree of 
risk Therefore, effective methods of debt management in line with sustainable economic growth 
will allow businesses not only to intensify but also to qualitatively expand their activities with 
subsequent positive consequences, including solving existing socio-economic and environmental 
problems and strengthening national security. 
Keywords: economic growth, demand factors, supply factors, investment, innovations, model, 
equation. 

Introduction. Economic growth is the ultimate goal of managing the national economy. Actually, its 
size and steady dynamics guarantees successful social-economic development, full employment and the 
stable level of welfare of the population. In our opinion, there are direct and indirect factors of economic 
growth. Since the second group covers regulatory documents, mentality and the quality of public 
administration, we will consider the first group. The latter include factors of supply and demand, which are 
the productive components of economic growth. The Keynesian direction of economic theory has favoured 
demand factors: investing, consuming and saving using the accelerator and multiplier effect. The classical 
economic theory and its followers considered determinant the following factors of supply: labour, capital, 
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land, knowledge, information, human capital, entrepreneurial abilities, scientific-technological progress, 
innovations, creating the corresponding production functions. 

The analysis of the recent researches. Among the scholars who paid considerable attention to the 
problem of economic growth and its modelling, it is worth mentioning such as F.Aggiion1, D.N.Veyl2, 
E.Denison3, O.Domar4, P.Douglas5, K.Kobb6, R.Lukas7, G.Mankiv8, G.H.Mead9, I.Radionova10, 
J.V.Robinson11, D.Romer12, P.M. Solow13, J.Tinbergen14, E.Hansen15, R.Harrod16, R. Hicks17, P.Hovitt18, and 
others. So while the development of economic and mathematical models describe economic growth, the key 
parameter remains the growth of aggregate demand. The offer and the factors that affect the supply and 
demand remain outside the models. 

Methodology and research methods. With the help of the apparatus of differential calculus the model 
of distribution of innovations as the basic condition of intensification of factors of the offer was created. 
Based on it, the process of innovation of the factors of supply of the economic growth has been modelled. At 
the same time, the innovation model based on the innovation lag has been created. Taking into account 
formalized schemes and created models, and applying integral calculus, three-factor and one-factor 
production functions with the corresponding equations of integral figure and curve have been derived. 

The aim of the research is to create the model of interconnections of factors of demand and supply 
of economic growth and implementation of statistical prediction. 

We will try to formalize intra- and between-group interconnections of factors of economic growth. 
Research results. Let’s start with the supply factors. Definitive active is labour (L), and the 

determining passive – land, or natural resources (N). The result of their interaction is capital (C): 

L N C g+ =                                                                         (1) 

It was from this process that economic growth began (g). Subsequently, the capital actively interacts 
with labour and land, increasing production volumes and accelerating economic growth: 

( ) ( )1 1 0 1 11
... ...o n n n nn

N L C GDP GDP g g N L C GDP GDP g g− −+ + →    + + →     (2) 

where oGDP is the previous social product, and 1GDP
 
– the next social product. Work is gradually being 

enhanced by knowledge (K) and information (In), which collectively forms human capital (H): 

L K In H+ + =                                                                         (3) 

 
1 Дагаев, A. (2001). Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом. Мировая 
экономика и международные отношения, 6, 40-51. 
2 Нуреев, Р. (2000). Теории развития: новые модели экономического роста (вклад человеческого капитала). 
Вопросы экономики, 9, 136-157. 
3 Денисон, E. (1981). Исследование различий в темпах экономического роста. Mосква: Прогресс. 
4 Тинберхен, Я. (1967). Математические модели экономического роста. Mосква: Прогресс. 
5 Барр, Р. (1995). Политическая экономия. Mосква: Международные отношения, 1. 
6 Барр, Р. (1995). Политическая экономия. Mосква: Международные отношения, 2; Макконел, К. Р. (1997). 
Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Мароекономіка. Львів: Просвіта. 
7 Макконел, К. Р. (1997). Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Мароекономіка. Львів: Просвіта. 
8 Манків, Н. Г. (2000). Макроекономіка. Kиїв: Основи. 
9 Блауг, M. (2001). Економічна теорія в ретроспективі. Kиїв: Видавництво Соломії Павличко Основи. 
10 Радіонова, І. (2009). Економічне зростання з участю людського капіталу. Економіка України, 1, 19-30. 
11 Худокормов, А. Г. (ред.) (1997). Классики кейнсианства. К теории экономической динамики. Mосква: Экономика. 
12 Дагаев, A. (2001). Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом. 
Мировая экономика и международные отношения, 6, 40-51. 
13 Макконел, К. Р. (1997). Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Мароекономіка. Львів: Просвіта. 
14 Тинберхен, Я. (1967). Математические модели экономического роста. Mосква: Прогресс. 
15 Нуреев, Р. (2000). Теории развития: новые модели экономического роста (вклад человеческого капитала). 
Вопросы экономики, 9, 136-157. 
16 Худокормов, А. Г. (ред.) (1997). Классики кейнсианства. К теории экономической динамики. Mосква: Экономика. 
17 Блауг, M. (2001). Економічна теорія в ретроспективі. Kиїв: Видавництво Соломії Павличко Основи. 
18 Дагаев, A. (2001). Новые модели экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом. 
Мировая экономика и международные отношения, 6, 40-51. 
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Accordingly, its qualitative-quantitative parameters influence the degree of use of natural resources 

and physical capital, and consequently affect the level of scientific and technological progress (e, i): 
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 →                                   

(4) 

 

It should be noted that the parameters e and i are the positive influence of the scientific-technological 

progress. However, the magnitude i shows the degree of efficiency, productivity and impact of production 

factors due to their modernization. Instead, the indicator e is the proportion of the science-intensive, creativity 

and innovation of GDP. If the state and the private sector contribute to scientific-technological development, 

then the indicators e and i have and tend to increase with all positive impacts for the population, economy 

and environment1. 

Having briefly described the relationship between the factors of the supply, let’s turn to the factors 

of demand of economic growth. They originate from the creation of the initial public product: 

                                                                 (5) 

where І stands for investments. In the course of growth of the social product, the volume of all factors 

of the demand of economic growth increases:  

            (6) 

It is worth noting that the most effective demand factors are consumption (Cn), investment (I) and 

active savings (Sa), when passive savings (Sp) inhibit economic development until it becomes the active 

savings or direct investments. In fact, consumption and savings are also transformed into investments through 

the process of buying and selling goods and services, purchasing securities and bank deposits. 

We should add that innovation of supply factors is impossible without investing: 

              (7) 

Thus, we have seen that the factors of demand and supply of economic growth do not bring beneficial 

effect on their own and separately from each other, but only in close interaction and mutual reinforcement. 

Consequently, the schemes (6) and (7) can be simplified and reduced to direct dependence of national 

production, economic growth and innovative development on investments: 

                                       (8) 

The experience of advanced innovation-oriented countries proves that the speed of the dissemination 

of innovations is proportional to their number, provided that sufficient investment resources are available. 

Since the number of scientific discoveries, creative ideas and intentions is quite large, it can be assumed that 

the number of practical innovations over time changes continuously. Then, the speed of growth of innovations 

is called the speed of their dissemination. 

 
1 Fasolko, T., Chaikovska, I. (2017). Еconomic and mathematical model of the distribution of the borrowed money 

as debt management tool. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice (Web of Science), 328-336. 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.96023. http://fkd.org.ua/article/view/96023. 

L N C g I+ =  

( ) ( )1 2o a pN L C GDP GDP I S S Cn GDP g+ + →  → + + + →   

( ) ( ) ; ;i i i i e

a pI S S Cn I H C N i GDP e+ + + → → + +  →  

)(,);();( IfieIfgIfGDP ===
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If ι(t) stands for the number of scientific discoveries, creative ideas and intentions at the moment of 

time t, then  will be the speed of innovations dissemination.  

Since the speed of the dissemination of innovation  is proportional to the number of scientific 

discoveries, creative ideas and intentions, then appears constant κ such that: 

                                                                             (9) 

By hypothesis ι(t) and ι'(t) are inalienable, that is why the coefficient κ is also inalienable. Obviously, 

they examine only the chance 0 , because when 0=  there won’t be innovations dissemination. The 

equation (9) is the simplest example of the differential equation of innovations dissemination, and its desired 

unknown is the function )(t =  which enters the equation with its derivative ι'(t). Accordingly, any function 

of the form 
tCe =  is a solution of the equation (9). It should be mentioned that C is some constant, which 

is the solution of the equation (9), e is such number where the angular coefficient of the tangent to the graph 

of the function 
xey =  at a point 0=x is equal to one. In other words, the number e is the basis for which 

the coefficient of proportionality of the innovations dissemination and their quantity, under the condition of 

sufficient resources of investments is equal to one. That is, e is the number where the derivative of the function 
xey =  is equal to the same function: 

xx ee =)'( . Thus: 

                       
  ===== )()( tkttt CeeCe

dt

d
CCe

dt

d

dt

d
              (10) 

Let’s make some remarks about how the differential equation (9) and its general solution (10) are used 

in the study of the process of propagation of innovations. Obviously, the coefficient κ depends on the type of 

innovations and external conditions (regulatory framework, degree of education, science, state policy, interest 

in innovations, etc.). If we know the value of the coefficient κ and the volume μ0 of innovations at some point 

in time t0, then by the formula (10) we find their volume at any time t. Let 00 )(  =t , then 

00
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 and hence this function, at the same time, is the solution of 

equation (9), but at the same time it satisfies its initial condition. 

Consequently, equation (9) has great number of solutions, and the task of the initial condition identifies 

single solution from this set. In practice, this situation arises quite often. It is known that some kind of 

innovation (for example, long-term investments in large-scale innovation projects during a military conflict, 

political instability, etc.) under these conditions extends according to the law )(t =  that satisfies the 

equation of form (9), but the coefficient κ is not known. It is necessary to determine the coefficient κ and to 

find the law of distribution of innovations of this type. In this case, the general solution (10) of the equation 

(9) has two unknowns C and κ. By the above solution from the initial condition, we find the constant C and 

we obtain: 

                                         
)(

0
0)(

tt
et

−
=

                                             (11) 

To find an unknown κ, we should define the volume of innovations at some point in time 01 tt  ;  

let this volume be equal to μ1. Then: 
0

1
01

)(

01 ln)(,01




 

=−=
−

tte
tt

  

and so 
01

01

0

1

01

lnln
ln

1

tttt −

−
=

−
=






 .  

dt

d

dt

d



=

dt

d



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 5 2020 

121 

Substituting the found value of the coefficient κ in the solution (11), we obtain: 
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Modeling of the process of dissemination of innovations proves that the speed of innovations of supply 

factors is proportional to the number of practical innovations in qualitative improvement of the resource base. 

Consequently, if λ(t) denotes the volume of production factors that have not yet been subjected to the process 

of innovation by the time t, then the speed of innovation 
dt

d
 satisfies the following equation:  

)(tx
dt

d



−=                                                                   (12) 

where κ is a positive coefficient, defined only by the type of innovations. In the equation (12) before κ 

is put a minus sign, because 0,0)( 
dt

d
аt


 . Equation (12) is called the differential equation  

of the innovation of the factors of economic growth. As in the previous models, any function  

of the form 
tCe  −=  is the solution of the equation (12). Accordingly, е is the number where the angular 

coefficient of the tangent to the graph of the function
xey = , at the point 0=x  is equal to one. In other 

words, the number е is the basis for which the coefficient of proportionality is equal to one, that is, е is 

the number where the derivative of function 
xey =  is equal to the same function: 

xx ee =)'( .  

Constant С is the arbitrary value that specifies general solution of the equation (12). It can be found from the 

initial condition at some time t0. Let 
00)(  =t . Then under the condition 0tt = , we get 0

0

t
eC
= .  

So, the solution of the model will be: 
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In practice, the speed of innovation of the factors of the supply of economic growth is characterized by 

the so-called time lag – the period between the birth of the scientific or creative idea and the first impact from 

its practical application. Let’s denote this period through Т and express κ through Т. Proceeding from the 

equation (13), under the condition Ttt += 0 we get 
Te 

 −= 0
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It should be noted that the process of innovation of production factors, and thus the creation of higher-

quality resources, satisfy the following condition: the speed of quantitative-qualitative change of the factors 

of the supply of economic growth is proportional to some function from their available quantity  

and the degree of quality at the time considered. Let’s assume that λ(t) are the quantitative-qualitative 

parameters of the production factors at time t. Then for the process under consideration, the equation 

)('  f=  is valid, where f is a function of λ that characterizes this process, and κ is the coefficient 

of proportionality. The coefficient κ can be constant, that is, it does not depend on the time t, but it can also 

depend on t. For example, in the equation of dissemination of innovation, the coefficient κ will not be constant 

if the conditions (regulatory framework, degree of education, science, state policy, interest 

in innovations, etc.), under which the innovations disseminate, change. Consequently, in the general case 

we have the equation )()('  ft= .  
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Now let’s move on to the modeling of economic growth by supply and demand factors.  

Let’s assume that G is a set of points of the plane М, on which the volumetric coordinate system is introduced, 

and let x, y, z are the coordinates of the point M. Since between the points of the plane and the pairs of numbers 

);;( zyx  there is mutually single-valued liability, we assume that G is the set of points );;( zyx . 

The conformity f, which for each point );;( zyx  of the set G matches a certain real number

);;( zyxf , is called the function of the point );;( zyx , or the function of three variables. In our 

case, the three-factor production function );;( iiie NCHfGDP =  parameters of which x, y, z are 

defined on the set G – GzyxzyxforRGf → );;();;(: . We deduce the equation of the curve 

of this production function, which at each of its points is tangent to the given angular coefficient 

);;( zyxf . In other words, we need to find the function );( zxy =  that satisfies the equation 

);;(' zyxfy = , where y' is the derivative of x and z from the desired function. This equation is called 

the differential equation, the function φ(x; z)  is its solution, and the figure given by the equation 

);( zxy =  is the integral one. 

We focused our attention on the fact that the quantitative-qualitative parameters of the supply factors 
completely depend on the amount of investment. Let’s consider one single case. Suppose that the function f 

depends only on x (single-factor production function )( ie IfGDP = ) and is defined on some  

interval [;] ba . Then the equation )(' xfy =  is solved with the help of indefinite integrals, where all 

solutions are given by the formula = dxxfy )( . This formula has the implicitly arbitrary constant C. 

Indeed, if F(x) is some initial function of f(x), then CxFy += )( . Consequently, the equation )(' xfy =  

has many solutions. Any curve, given by the equation, CxFy += )(  with the fixed C, is the solution  

of the given task. It is known from the theory of definite integrals that any continuous function )(xf   

has primitive, and this primitive is the integral with variable upper line.   

So,  +=+=
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Before switching to statistical simulation, the brief analysis of investment policy and economic growth 

in Ukraine should be undertaken. After the long recession that started in 2012, Ukraine’s slow economic 

growth rate of 1.3% was recorded in 2016. Its reasons were rather unexpected and consist in adapting 

the national business to complex macroeconomic, political, military and foreign economic realities, which 

contributed to the active increase in capital investment. At the same time, national producers try to stay in the 

markets, competing with foreign firms. It should be noted that the gross accumulation of the basic capital in 

comparison with 2015 increased by 16.7%. Among the spheres of economic activity, agricultural enterprises 

lead by the growth rate of investment by (+ 64.3%). Thus, the transport and communications sector is 

followed by the index of + 22.9%. Industry is characterized by the increase in investment of 15.5%1. 

The access to external and internal liquid resources has caused the concentration of capital investment in these 

areas. Reinvestment of the own funds has become the significant source of financing of investments 

of economic entities. The reason for the active growth of investments in utilities was the increase in the share 

of their financing from the state and local budgets from 4.4 to 5.9%. However, capital expenditures of the 

consolidated budget of Ukraine are executed less than 70%. The policy of fiscal decentralization contributed 

to the increase in the share of investments from local budgets to 4.8% of total expenditures2.  

 
1 Fasolko, T., Chaikovska, I. (2017). Еconomic and mathematical model of the distribution of the borrowed money 

as debt management tool. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice (Web of Science), 328-336. 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.96023. http://fkd.org.ua/article/view/96023. 
2 Ibid. 
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In addition, in Ukraine, there is a noticeable increase in foreign direct investment, which is a positive signal 

for the national economy. According to the Doing Business rating, Ukraine ranks the 80th among 

190 countries of the world. This is three positions higher than in 2018. World Bank experts note that one 

point in the Doing Business rating will allow the country to additionally attract 500-600 million American 

dollars of investment resources. It is not difficult to see that in 2020, it is planned to decrease the volume 

of foreign direct investment in Ukraine. 

It should be mentioned that the growth of accumulation of the basic capital ensured its share in GDP 

less than 15%. This is much less than the minimum-needed average world index of 22-24%. That is, these 

funds are insufficient for reproduction of worn-out production facilities and social objects. Accordingly, 

for basic innovations and technological renovation of the economy, there are almost no financial resources. 

It should be noted that in the advanced countries this index is higher than the average in the world, and every 

year the innovation gap between Ukraine and the leading national economies grows and deepens the gap 

of competitiveness for domestic goods. 

Having studied the statistical data, we received the dynamics of financial (direct foreign) and capital 

investments in comparison with GDP of Ukraine for 2006-2019 (Table 1). 

Table 1 

Dynamics of GDP and Investment Volumes in Ukraine [12] 

Year Capital investments 
Foreign direct investments 

in Ukraine (mln. UAH 
Total GDP (mln. UAH)  

2006 13958 28300,22 42258,22 544153 

2007 17552 49949,55 67501,55 720731 

2008 19481 57481,08 76962,08 948056 

2009 21410 37522,35 58932,35 913345 

2010 189061 51541,84 240602,84 1082569 

2011 259932 58156,02 318088,02 1316600 

2012 293692 67334,22 361026,22 1408889 

2013 267728 35708,55 303436,55 1454931 

2014 241764 4873,55 246637,55 1566728 

2015 215800 64682,17 280482,17 1979458 

2016 289836 69371,22 359207,22 2383182 

2017 265832 48271,14 314103,14 2982920 

2018 268141 40756,61 308898,61 3558706 

2019 303624 37439,14 341063,14 3974564 

 

To study this dependence, we use the method of statistical equations and dependencies  

of O.I. Kulynych, the calculation of parameters of which is based on the computation of the comparison 

coefficients, which determine the ratio of the individual values of the sign to its minimum level. 

The comparison ratios will show the degree of change in the value of the sign to the acceptable comparison 

base. On the basis of the comparison coefficients of the resultant and factor characteristics, we calculate 

the parameter of the equation of dependence. To calculate the equation parameters, we use the author’s 

program product by R.O.Kulynych “Estimation of single-element dependencies of economic phenomena 

and processes by the method of statistical equations of dependencies”. 

 

 

 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

124 

The program offered the best function “Logical Direct Dependence” (LDD): 

LDD No1:  

 

(14) 

The program has made the necessary calculations. The levels of the correlation coefficient 

 and the index of correlation coincide, 

which means that there is a close link between the total investment and GDP, and the high value 

of the correlation index confirms the correct choice of the type and direction of correlation. 

To evaluate the stability of the correlation between the data, we calculate the coefficient of stability 

of the correlation . The calculated value indicates high level (from 0,8-0,9) 

of the stability of this dependence, which makes it possible to carry out econometric calculations. 

The parameter b=0,061 in this equation means that when the magnitude of deviations of the coefficient 

of comparison of the factor mark per unit changes, the size of the deviations of the theoretical values 

of the resultant trait increases by 0.061 times. Consequently, the dependence equation, according to our 

statistics, has the form: 

 

(15) 

Conclusions. Despite positive developments, Ukraine’s economy needs a thorough structural 

adjustment and comprehensive modernization. As it was noted, the modern world economy generates active 

introduction of innovations in all spheres of the economy. Consequently, it becomes impossible without 

investments in innovations, and the latter are entirely dependent on the favourable regulatory, political and 

military climate. Nowadays it is necessary to implement a series of anti-corruption measures and 

demonopolization of the economy. If in the coming years effective reforms are implemented and the military 

conflict is settled down in Ukraine, the national economy can reach the level of the highly developed 

countries, as even under the current difficult conditions there is slight recovery. 
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THE ESSENCE OF THE INNOVATION CAPACITY  

OF ENTERPRISES, METHODS, AND INDICATORS  

OF ITS EVALUATION 

Олег Кузьмін, д. е. н. 
Олександр Ємельянов, д. е. н. 
Оксана Жигало 
Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 
політехніка», Україна 

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, 

МЕТОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Increasing the innovative activity of enterprises requires a preliminary assessment of their 
innovation capacity and the implementation of its management measures. The purpose of this 
study was to establish the essence of the innovation capacity of enterprises and identify methods 
and indicators. It is shown that the innovative capacity of enterprises is their ability under certain 
environmental conditions to obtain the maximum possible value of financial and economic results 
of economic activity due to the introduction of innovations. The main approaches to the 
assessment of the level of the innovation capacity of enterprises depending on the means of such 
assessment used for this purpose are highlighted. It is shown that optimization is the most 
reasonable among these approaches. A hierarchy of indicators for assessing the innovation 
capacity of enterprises is proposed. 
Keywords: enterprise, innovation capacity, evaluation, method, indicator, optimization 
approach. 

Постановка проблеми. Забезпечення стійкого та довгострокового економічного розвитку 

підприємств потребує від їх власників та менеджерів розроблення та впровадження науково 

обґрунтованих стратегій інноваційної діяльності. При цьому формування інноваційних стратегій 

підприємств повинно базуватися на детальному аналізуванні їх здатності впроваджувати у власну 

господарську діяльність певні види продуктових, технологічних, маркетингових та інших 

нововведень. Також важливе значення має встановлення прогнозного впливу такого впровадження 

на доходи, прибутки та інші фінансово-економічні результати господарської діяльності підприємств. 

Для цього необхідно оцінити величину інноваційної ємності підприємств, що, своєю чергою, 

викликає потребу у належному методологічному забезпеченні процесу такого оцінювання. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання оцінювання різних характеристик 

інноваційної діяльності підприємств розглядається у значній кількості наукових праць. Значних 

результатів у вирішенні цього питання досягли, зокрема, такі науковці, як А. В. Гриньов,  

В. А. Гришко, Г. І. Капінос, В. В. Козик, Ю. Ф. Кондратюк, Є. В. Лапін, Л. І. Лігоненко,  

Л. М. Малярець, О. Б. Мусійовська, Л. П. Радченко, Ж. В. Семчук, Л. І. Федулова та ін. Ними було 

з’ясовано сутність та запропоновано показники та методи оцінювання таких властивостей 

підприємства, як його інноваційний потенціал, інноваційна активність та інноваційна 

сприйнятливість. Також науковцями досліджено особливості формування та оцінювання такої 

достатньо загальної властивості підприємств як їх інноваційність. Водночас, питання визначення 

змісту такої характеристики суб’єктів господарювання як їх інноваційна ємність та розроблення 

дієвого методологічного забезпечення її оцінювання на теперішній час не є повністю вирішеним і 

потребує подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є встановлення сутності інноваційної ємності 

підприємств та виділення методів і показників її оцінювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед перелічених вище властивостей, що 

характеризують інноваційну діяльність підприємств, найбільш дослідженим є їх інноваційний 

потенціал. При цьому у науковій літературі існує чотири основні підходи до визначення сутності як 

сукупного потенціалу підприємства, так і його інноваційного потенціалу, а саме: 

1) ресурсний підхід, згідно якого економічний потенціал підприємства ототожнюється 

із сукупністю його ресурсів, що характеризуються відповідними обсягами та споживчими 

властивостями. За такого підходу до визначення потенціалу під інноваційним потенціалом 

підприємства слід розуміти сукупність його інноваційних ресурсів – як наявних, так і можливих 

до залучення у майбутньому. Зокрема, А. В. Гриньов трактує інноваційний потенціал організації як 

сукупність усіх наявних матеріальних та нематеріальних активів підприємства, що використовуються 

в процесі здійснення інноваційної діяльності1; 

2) функціональний підхід, згідно якого економічний потенціал підприємства тлумачиться як 

сукупність його можливостей виконувати певні функції (залучати ресурси, виробляти продукцію, 

збувати її та ін.). З цих позицій інноваційний потенціал підприємства можна трактувати як його 

здатність розробляти (впроваджувати) інновації. Так, Є. В. Лапін розглядає інноваційний потенціал 

підприємства як спроможність створювати нововведення власними силами або придбавати їх збоку, 

а також як ефективність впровадження інновацій в практику господарської діяльності2; 

3) цільовий підхід. Цей підхід до тлумачення сутності потенціалу підприємства є певною мірою 

похідним від функціонального. Згідно цільового підходу потенціал підприємства розглядається через 

призму певних наперед обраних цілей його діяльності. Загалом, сукупність таких цілей 

характеризується значним різноманіттям та ієрархічною природою. Для прикладу, ними може 

виступати збільшення фінансових результатів, зростання ринкової вартості фірми, нарощування її 

частки на ринках збуту тощо. Більшість цілей підприємницької діяльності може досягатися у тому 

числі і за рахунок провадження інновацій. Отже, з цих позицій інноваційний потенціал підприємства 

являтиме собою його здатність досягати наперед обраних цілей своєї господарської діяльності. Так, 

Л. І. Федулова ототожнює інноваційний потенціал організації з мірою її готовності виконати 

завдання, які забезпечують досягнення поставленої інноваційної мети3; 

4) комбінований підхід. Він стосується випадку, за якого тлумачення сутності потенціалу 

підприємства передбачає певне поєднання одночасно декількох з перелічених вище підходів 

до такого тлумачення. Зокрема, найчастіше в науковій економічній літературі поєднують ресурсний 

та функціональний підходи, як це робить В. В. Козик зі співавторами4. Якщо таке поєднання 

застосувати до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства, то тоді під цим 

потенціалом слід розуміти здатність підприємства розробляти (впроваджувати) нововведення завдяки 

наявним та можливим до залучення цим підприємством інноваційним ресурсам. Так, Г. І. Капінос й 

 
1 Гриньов, А. В. (2003). Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. Проблеми науки, 12, 12-17. 
2 Лапин Е. В. (2004). Оценка экономического потенциала предприятия: монография. Сумы: Университетская 

книга. 
3 Федулова, Л. І. (2006). Перспективи інноваційного розвитку України. Економіка і прогнозування, 2, 58-76. 
4 Козик, В. В., Ємельянов, О. Ю., Лесик, Л. І. (2014). Система показників оцінювання поточного рівня 

ендогенного економічного потенціалу підприємств. Економічний простір, 86, 173-184. 
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О. М. Радюк пропонують розглядати інноваційний потенціал підприємства як його сукупні 

можливості щодо ефективного впровадження нових технологій у господарський обіг1.  

Розглядаючи закономірності формування інноваційного потенціалу підприємства, важливо 

також відзначити існування його наявного та перспективного (майбутнього, прогнозного) рівнів. При 

цьому наявний рівень інноваційного потенціалу зумовлений існуючими у підприємствами обсягами 

інноваційних ресурсів та їх споживчими властивостями. Стосовно перспективного інноваційного 

потенціалу, то як зазначає В. А. Гришко зі співавторами, його величина визначається не лише 

наявними інноваційними ресурсами, але й можливостями підприємства щодо їх додаткового 

залучення (в окремих випадках – вилучення)2. 

Стосовно таких властивостей підприємств як інноваційна сприйнятливість та інноваційність, 

то закономірності їх формування досліджено не так всебічно, як закономірності утворення 

інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання. При цьому у більшості наукових праць 

інноваційна сприйнятливість підприємства зводиться до його здатності (наявної або потенційної) 

залучати нововведення у свою діяльність або залучати інформацію, потрібну для започаткування 

на підприємстві відповідних інноваційних процесів. Зокрема, такої думки додержується  

О. Б. Мусійовська3, якою також пропонується оцінювати іншу властивість інноваційної діяльності 

підприємств, а саме – їх інноваційну активність за допомогою відносних показників. Одним з таких 

показників є частка доходів від інноваційної діяльності у загальній величині виручки від реалізації 

продукції підприємством у звітному періоді. 

Стосовно інноваційності суб’єкта господарювання, то вона трактується переважно з позицій 

тієї ролі, яку відіграють інновації у діяльності конкретного підприємства, як це, зокрема, робить  

Л. П. Радченко4. Отже, інноваційність є властивістю підприємства, яка характеризує міру 

використання інновацій у його господарській діяльності. При цьому, як відзначається у роботі  

Л. І. Лігоненко, ця міра може описуватися за допомогою різноманітних показників5.  

Порівняно із переліченими вище властивостями інноваційної діяльності підприємств їх 

інноваційну ємність досліджено значно менше. При цьому термін «ємність» використовується 

у науковій економічній літературі переважно у контексті характеристики ринків збуту продукції, як 

це роблять Л. М. Малярець та Д. В.Великородна6. Якщо ж розглядати рівень підприємства, то 

вживається термін «інвестиційна ємність підприємства». Зокрема, це роблять Ж. В. Семчук  

та Р. М. Скриньковський7. За допомогою цього терміну переважно описується здатність підприємства 

залучати інвестиції з метою фінансування заходів з простого та розширеного відтворення своєї 

діяльності. 

Стосовно терміну «інноваційна ємність», то у науковій літературі це поняття зустрічається 

переважно у контексті науковомісткості. Зокрема, такий підхід застосовує Ю. Ф. Кондратюк8. 

Водночас, інноваційна ємність як характеристика підприємства досліджена недостатньо. 

На підставі встановлення співвідношень між переліченими властивостями інноваційної 

діяльності підприємств можливо визначити сутність кожної з них (табл. 1) та встановити місце 

 
1 Капінос, Г. І., Радюк О. М. (2007). Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та принципи 

формування. Наука й економіка, 2 (6), 130-136. 
2 Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю., Крет, І. З. (2010). Оцінювання поточного та стратегічного рівня 

інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». Проблеми економіки та управління, 683, 210-215. 
3 Мусійовська О. Б. (2014). Економічне оцінювання та управління інноваційною сприйнятливістю 

машинобудівних підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 
4 Радченко, Л. П. (2019). Інноваційність національної економіки в контексті людського розвитку. Вчені записки 

ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 30 (69), 1-5. 
5 Лігоненко, Л. І. (2015). Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства. Маркетинг 
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інноваційної ємності серед них (табл. 2). Зокрема, інноваційний потенціал підприємства доцільно 

розглядати як характеристику здатності підприємства розробляти нововведення власними силами. 

Водночас, інноваційна ємність підприємства характеризуватиме потенційну здатність підприємства 

впроваджувати у свою діяльність різні види нововведень. 

Таблиця 1 

Тлумачення сутності головних властивостей, які характеризують  

інноваційну діяльність підприємств 

Назви властивостей Тлумачення сутності властивостей 

1. Інноваційна активність 

підприємства 

Міра проведених підприємством досліджень та розробок  

у звітному періоді 

2. Інноваційна сприйнятливість 

підприємства 

Міра впроваджених у діяльність підприємства нововведень  

(як розроблених власними силами, так і залучених зі сторони) 

у звітному періоді 

3. Інноваційність підприємства Міра інтенсивності інноваційних процесів на підприємстві  

у звітному періоді. 

4. Інноваційний потенціал 

підприємства 

Здатність підприємства до отримання максимально можливої 

величини фінансово-економічних показників його господарської 

діяльності завдяки розробленню нововведень та їх подальшому 

використанню (комерціалізації) на базі наявних та можливих 

до залучення цим підприємством інноваційних ресурсів  

за певних умов зовнішнього середовища, у якому перебуватиме  

це підприємство. 

5. Інноваційна ємність 

підприємства 

Здатність підприємства до отримання максимально можливої 

величини фінансово-економічних показників його господарської 

діяльності завдяки впровадженню у його діяльність нововведень,  

як розроблених власними силами, так і залучених зі сторони  

за певних умов зовнішнього середовища, у якому перебуватиме  

це підприємство 

Джерело: запропоновано авторами на основі аналізування літературних джерел 

Таблиця 2 

Співвідношення між властивостями підприємства у сфері провадження ним  

інноваційної діяльності 

Властивості, які характеризують інноваційну діяльність підприємств 

На стадії розроблення нововведень На стадії впровадження нововведень 

Характеристика прогнозного 

рівня здійснення 

інноваційної діяльності 

Характеристика фактичного рівня 

здійснення інноваційної діяльності 

підприємства 

Характеристика прогнозного 

рівня здійснення інноваційної 

діяльності 

Інноваційний потенціал 

підприємства 

Інноваційна 

активність 

підприємства 

Інноваційна 

сприйнятливість 

підприємства 
Інноваційна ємність 

підприємства 

Інноваційність підприємства 

Джерело: розроблено авторами 

 

Необхідно відзначити той факт, що інноваційна ємність підприємства має достатньо складну 

структуру. Зокрема, як випливає з даних табл. 3, можливо виділити її реалізовану частину 

(інноваційну місткість), яка характеризує сукупність тих нововведень, які було успішно впроваджено 

у діяльність підприємства у попередніх періодах і які ще зберігають ознаки їхньої інноваційності, та 

нереалізовану частину, яка характеризує сукупність тих нововведень, які ще не було впроваджено 
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у діяльність підприємства у попередніх періодах, але впровадження яких є можливим та доцільним. 

Своєю чергою, нереалізована інноваційна ємність підприємства може поділятися на низьку 

(її реалізація забезпечить зростання відповідного виду фінансово-економічних результатів діяльності 

підприємства на величину, що не перевищує одного відсотка від їх теперішнього обсягу), середню 

(її реалізація забезпечить зростання відповідного виду фінансово-економічних результатів діяльності 

підприємства на величину, що більша одного відсотка, але не перевищує п’яти відсотків 

від їх теперішнього обсягу) та високу (її реалізація забезпечить зростання відповідного виду 

фінансово-економічних результатів діяльності підприємства на величину, що перевищує п’ять 

відсотків від їх теперішнього обсягу). 

Таблиця 3 

Склад інноваційної ємності підприємства 

Інноваційна ємність підприємства 

Реалізована інноваційна ємність (інноваційна місткість підприємства) 
Нереалізована 

інноваційна ємність 

Зага-

льна 

У тому числі 
Ни-

зька 

Сере-

дня 

Висо-

ка Продуктова Технічна Соціальна 
Господар-

ська 

Органі-

заційна 

Джерело: розроблено авторами 

 

Слід відзначити, що на теперішній час у науковій літературі не представлено належних засобів 

оцінювання інноваційної ємності підприємств. Тому доцільно систематизувати існуючі методи 

оцінювання економічного потенціалу підприємства загалом та, зокрема, його інноваційного 

потенціалу. Внаслідок цього, видається доцільним виділити шість таких основних методів 

оцінювання економічних можливостей підприємства і, зокрема, інноваційної ємності: 

1) підхід, що базується на вимірюванні обсягів наявних у підприємства ресурсів та їх 

споживчих характеристик (ресурсно-аналітичний підхід). Такими характеристиками можуть 

виступати прогресивність використовуваних матеріалів та наявних технічних ресурсів, кваліфікація 

працівників тощо. Цей підхід до оцінювання економічного потенціалу організації є позитивним 

з точки зору широти та значного охоплення досліджуваних об’єктів, тобто базових складників 

економічних можливостей підприємства. Проте, згідно описаного підходу поза вивченням 

залишаються компетенції працівників підприємства. Також цей підхід не використовує узагальнюючі 

показники оцінювання економічного потенціалу підприємств або окремого виду цього потенціалу. 

Крім того, не передбачається проведення пошуку резервів зростання економічних можливостей 

підприємств; 

2) оцінювання шляхом обґрунтування рівня використання ресурсів підприємств, зокрема, 

завдяки нормуванню витрат виробничих ресурсів із зіставленням результатів такого нормування 

з фактичними витратами цих ресурсів (нормувальний підхід). Тоді з’являється можливість 

встановлення резервів покращення застосування ресурсів підприємства та невикористаних 

можливостей нарощування його фінансово-економічних результатів. Водночас, слід враховувати той 

факт, що далеко не всі показники використання ресурсів можуть бути пронормованими. Крім того, 

описаний підхід не передбачає застосування узагальнюючого показника оцінювання й не бере 

до уваги зовнішнє середовище господарюючого суб’єкта; 

3) оцінювання, що базується на експертних оцінках (експертно-оціночний підхід). Зокрема, 

мова йде про рівень значущості часткових показників, які, своє чергою, описують ті чи інші чинники 

формування сукупних економічних можливостей підприємства або певних їх різновидів (зокрема, 

інноваційних можливостей). Позитивною особливістю цього підходу до оцінювання економічних 

можливостей господарюючих суб’єктів є те, що він передбачає побудову узагальнюючого індикатора 

такого оцінювання. Зокрема, таким показником може виступати сума добутків нормованих значень 

часткових показників на коефіцієнти їхньої значущості. Разом з тим, експертні оцінки часто 

страждають високою суб’єктивністю. Також не достатньо обґрунтованим виглядає відбір часткових 

показників та спосіб їх поєднання при розрахунку узагальнюючого показника оцінювання; 
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4) оцінювання на засадах зіставлення часткових показників діяльності досліджуваного 

підприємства із цими ж показниками іншого підприємства (як правило, ним обирається галузевий 

лідер) або середньогалузевими показниками з подальшим обчисленням узагальнюючого індикатора 

із застосуванням результатів експертного опитування (порівняльний підхід). За своєю суттю цей 

підхід до оцінювання рівня економічних можливостей підприємств є розвитком попереднього і йому 

властиві усі головні його недоліки; 

5) оптимізаційний підхід, згідно якого виконується обчислення значень параметрів, що 

впливають на величину економічного потенціалу організації, за яких відбувається максимізація 

наперед обраного результату її діяльності (зокрема, таким результатом (цільовою функцією 

оптимізації) може виступати ринкова вартість суб’єкта господарювання). Цей підхід до оцінювання 

економічних можливостей підприємства слід вважати найбільш обґрунтованим. Зокрема, його 

доцільно застосовувати і у випадку оцінювання інноваційної ємності суб’єкта господарювання. Разом 

з тим, важливо правильно встановити механізм проведення оптимізації, зокрема, стосовно виділення 

параметрів, що впливають на величину економічного потенціалу організації, а також визначення 

взаємозв’язку між цими параметрами; 

6) комбіновані підходи, за яких відбуваються певні поєднання описаних вище методологічних 

підходів до оцінювання величини економічних можливостей суб’єктів господарювання. 

Отже, найбільш обґрунтованим підходом до оцінювання економічних можливостей 

підприємства та, зокрема, його інноваційної ємності є оптимізаційний підхід, оскільки у процесі 

господарської діяльності підприємство повинно прагнути максимізувати рівень її економічної 

ефективності. Цей підхід відповідає і запропонованому нами раніше тлумаченню сутності 

інноваційної ємності суб’єкта господарювання. 

Оцінювання інноваційної ємності підприємства, серед іншого, потребує попереднього 

обчислення показників, що характеризуватимуть чинники формування цієї ємності. Базуючись 

на виконаному дослідженні ієрархії чинників формування інноваційної ємності підприємств, 

пропонується чотирьохрівнева модель оцінювання цієї ємності, яка включатиме групи показників, 

представлені у табл. 4. При цьому показники оцінювання інноваційної ємності підприємств нижчого 

рівня визначають величину показників більш високого рівня представленої ієрархії індикаторів. 

 

Таблиця 4 

Ієрархія показників оцінювання інноваційної ємності підприємства 

Рівні ієрархії Назви груп показників Види показників 

I Базові показники 

оцінювання 

інноваційної ємності 

Показники рівня компетенцій власників, менеджерів та 

фахівців підприємства у сфері управління його інноваційною 

діяльністю; показники рівня інформаційного забезпечення 

процесу управління інноваційною діяльністю 
II Часткові показники 

оцінювання 

інноваційної ємності 

Показники споживчих властивостей ресурсів підприємства; 

показники споживчих властивостей інноваційної продукції 

підприємства; показники собівартості інноваційної продукції 

підприємства; показники обсягів різних видів ресурсів 

підприємства; показники попиту на інноваційну продукцію 

підприємства 
III Загальні показники 

оцінювання 

інноваційної ємності 

Показник оптимальних обсягів інноваційної діяльності 

підприємства; показник рівня ефективності інноваційної 

діяльності підприємства, який відповідає її оптимальним 

обсягам 
IV Узагальнюючий 

показник оцінювання 

інноваційної ємності 

Максимально можливе значення певного виду фінансово-

економічних результатів діяльності підприємства за умови 

повної реалізації наявної у підприємства інноваційної ємності 

Джерело: розроблено авторами 

 

Використання представленої у табл. 4 ієрархії показників оцінювання інноваційної ємності 

підприємств у практиці їх діяльності дасть змогу встановити обґрунтовані обсяги провадження 

суб’єктами господарювання своєї інноваційної діяльності. 
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Висновки. Інноваційна ємність підприємства являє собою його здатність до отримання 

максимально можливої величини фінансово-економічних показників його господарської діяльності 

завдяки впровадженню у його діяльність нововведень, як розроблених власними силами, так і 

залучених зі сторони за певних умов зовнішнього середовища, у якому перебуватиме це 

підприємство. При цьому найбільш обґрунтованим підходом до оцінювання інноваційної ємності 

підприємства є оптимізаційний підхід, оскільки у процесі господарської діяльності підприємство 

повинно прагнути максимізувати рівень її економічної ефективності. Цей підхід використано при 

побудові запропонованої у статті ієрархії показників оцінювання інноваційної ємності підприємств. 

Подальші дослідження повинні передбачати встановлення зв’язку цієї ієрархії із інструментами 

управління інноваційною ємністю суб’єктів господарювання. 
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