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ECONOMIC ANALYSIS AND ECONOMIC THEORY 

DOI: 10.46340/eujem.2021.7.1.1 

Iryna Vakhovych, ScD in Economics, rector 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1129-203X 

Lutsk National Technical University, Ukraine 
Hryhorii Nedopad 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7692-861X 

Lutsk National Technical University, Ukraine 

METHODOLOGICAL APPROACH 

TO COMPREHENSIVE ASSESSMENT  

OF BUDGET EFFICIENCY OF TERRITORIES 

Ірина Вахович, д. е. н., ректор 
Григорій Недопад 
Луцький національний технічний університет, Україна 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ 

БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ 

The article investigates the conceptual substantiation of the methodological approach to 
conducting a comprehensive assessment of the budget efficiency of the territories of country, in 
particular, regions, administrative districts, territorial communities. The article identifies the key 
aspects (criteria) for ensuring the budget efficiency of the territory such as economic efficiency, 
fiscal efficiency, social efficiency and efficiency of budget investment. To ensure the 
proportionality of assessments within each criterion, the three most informative indicators are 
identified. Based on the use of the index method, standardization of indicators is conducted 
according to certain evaluation criteria. It allows us to move forward to a comprehensive 
comparative assessment of individual, group and integrated budget efficiency indices, as well as 
grouping the territories for further formation of regional budget efficiency policies for each 
territory. The developed methodology also allows to determine groups and integral indices for 
each region not only for individual years, but also for the analyzed period as a whole. The results 
of a comprehensive assessment of the budget efficiency of territories are proposed using mapping 
diagram, which will clearly identify the interregional disparities that existed between the 
integrated indicators. The authors outline the main provisions of regional policy for regions of 
high, medium and low levels of budget efficiency, that are identified. Prospects for future research 
are related to further practical approbation of the proposed methodological approach on the 
example of the regions of Ukraine or other territorial entities. Taking into considerations the 
prospects of further European integration for Ukraine, the proposed methodological approach to 
conducting a comprehensive assessment of the budget efficiency of the territories of country can 
be used to make international comparisons with the EU countries or with the border regions of 
neighboring countries (Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania). However, the 
proposed methodological approach can be used to make international comparisons in accordance 
with some modifications of indicators to ensure comparability of results. 
Key words: budget efficiency, comprehensive assessment, integrated index, local budget, 
budget revenues, budget expenditures. 

Постановка проблеми. Реалізація адміністративної реформи відбувається в складний для 

нашої країни період, адже поряд з внутрішньою економічною нестабільністю існує ряд зовнішніх 
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загроз, що загалом суттєво стримують темпи реформ. В рамках проведення реформи децентралізації 

важлива роль відводиться забезпеченню не тільки організаційно-управлінської, а й реальної 

фінансової децентралізації, що передбачає суттєве розширення можливостей місцевих бюджетів 

щодо формування доходної бази, а відтак і зростання видаткової частини бюджету, але натомість 

передбачається зменшення розмірів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. В таких 

умовах додаткова відповідальність лягає на місцеві органи влади, які повинні забезпечити 

раціональне використання акумульованих бюджетних коштів для максимізації кінцевих результатів 

соціально-економічного розвитку відповідної території.  

Тобто мова йде про необхідність забезпечення бюджетної ефективності, щоб кожна 

перерозподілена через місцевий бюджет гривня дозволяла отримувати мультиплікативний ефект для 

усього господарського комплексу цієї території, або, у випадку цільового призначення видатків, – 

окремої її сфери діяльності. Разом з тим, на даний час не розробленими залишаються методичні 

підходи до проведення оцінки бюджетної ефективності територій, які б дозволили порівняти 

за ключовими показниками окремі територіальні одиниці та обґрунтувати заходи для виправлення 

виявлених негативних тенденцій.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Про необхідність забезпечення максимального 

залучення, оптимальності розподілу та ефективності використання бюджетних коштів наголошували 

у своїх наукових працях як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. 

Якщо вивчати досвід зарубіжних країн, то звертає увагу проведене Downes Ronnie; Moretti 

Delphine; Nicol, Scherie1 дослідження особливостей бюджетування та результатів діяльності 

в Європейському Союзі, побудоване на основі огляду ОЕСР у контексті бюджету ЄС зосередженому 

на результатах. Зокрема, пропонується оцінювати щорічний Індекс бюджетування результатів 

діяльності, який розуміється як складений індекс, побудований з використанням інформації 

про 10 змінних. Ці змінні охоплюють інформацію про доступність та тип розробленої інформації 

про результати діяльності, процеси моніторингу та звітування про результати та чи (і як) інформація 

про результативність використовується в контексті бюджетних переговорів. 

Зі свого боку, розглядаючи ефективність і додану вартість бюджету ЄС, Alfredo De Feo and 

Brigid Laffan2 звертають увагу, що бюджет ЄС становить лише 1% від валового національного доходу, 

але його вплив на економіку, безумовно, вищий через вплив економічних важелів. Але це не знімає 

з порядку денного питання: як бюджет ЄС може бути більш орієнтованим на результати, підвищуючи 

його ефективність та результативність? 

Вивчаючи ефективність бюджету суб’єктів державного фінансування, Arkadiusz Górski, 

Agnieszka Parkitna3 вважають, що бюджетна ефективність повинна оцінюватися з урахуванням 

особливостей суб’єктів державних фінансів, а це потребує проведення оцінки ефективності діяльності 

органу місцевого самоврядування, який повинен забезпечити раціональне бюджетування та 

ефективність розподілу ресурсів. Поєднуючи ці міркування, можна говорити про бюджетну 

ефективність лише в тому випадку, якщо кошти витрачаються раціонально відповідно до їх 

попереднього планування, щоб досягти найкращих результатів від понесених витрат. Ключовими 

принципами визначення бюджетної ефективності мають стати: правильність оцінок, доцільність 

бюджету, дотримання термінів, а також раціональність, перевірка якої викликає найбільше проблеми. 

В цьому контексті бюджетна ефективність розуміється як раціональне визначення цілей та показників 

бюджету, що веде до витрачання коштів відповідно до їх попереднього планування та використання 

за принципом прозорості (чіткість витрачання державних коштів) з метою досягти найкращих 

результатів за рахунок видатків, понесених підрозділами державних фінансів. 

До ключових характеристик бюджетної ефективності згідно рекомендацій Відкритої 

бюджетної ініціативи Міжнародного бюджетного партнерства Open Budget Survey4 є відкритість 

 
1 Downes, R., Moretti, D., Nicol, S. (2017). Budgeting and performance in the European Union: A review 

by the OECD in the context of EU budget focused on results. OECD Journal on Budgeting, 17, 1, 9-68. 
2 De Feo, A., Laffan, B. (2017). Effectiveness and added value of the EU budget. European University Institute. 

DOI:10.2870/178852 
3 Górski, A., Parkitna, A. (2017). The budget efficiency of entities in public finance sector. Zarządzanie i Finanse 

Journal of Management and Finance, 15, 1, 51-62. 
4 Open Budget Survey (2019). International Budget Partnership’s Open Budget Initiative 

<https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-survey-2019-0> (2021, January, 5). 
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бюджету. Огляд відкритості Бюджету (OBS) є єдиним глобальним індикатором для вимірювання і 

порівняння прозорості, участі громадськості та контролю бюджетного процесу на міжнародному 

рівні. Дослідження проводиться Міжнародним бюджетним партнерством (Вашингтонський 

аналітичний центр) кожні два роки децентралізовано, з командою, відповідальною за аналіз 

національної ситуації в кожній із 117 країн, що беруть участь у цій ініціативі. Висновки OBS є 

результатом об’єктивного та строгого опитування, що включає 145 дослідницьких питань, що 

оцінюють три ключові сфери: прозорість, участь та нагляд. Кожній країні присвоюється оцінка від 0 

до 100 у цих доменах (що визначає її рейтинг в Індексі відкритого бюджету) на основі аналізу 

загальнодоступної бюджетної документації. 

Вітчизняні вчені в контексті розуміння бюджетної ефективності та підходів до її оцінювання 

звертають увагу переважно на забезпечення самодостатності та фінансової стійкості місцевих 

бюджетів. Зокрема, Liubov Lysiak, Svitlana Kachula, Oksana Hrabchuk, Milena Filipova and Anna 

Kushnir1 вивчали підходи до оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів: приклад України та 

визначили систему показників для проведення такої оцінки. На основі результатів розрахунків та 

вивчення практичного досвіду було визначено заходи, які могли б сприяти системному підходу 

до оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в Україні. Було зроблено висновок, що 

систематична оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів є необхідною умовою прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо необхідних коригувань бюджету, підвищення якості 

бюджетного планування та ефективності бюджетної політики. 

Концептуальні підходи до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 

територіальних громад були розроблені Sydorchuk A.2, зокрема встановлено, що діюча концепція 

передбачає проведення оцінки такої ефективності окремо по фінансових ресурсах місцевих бюджетів 

та по фінансових ресурсах бюджетних програм, які реалізуються територіальними громадами. 

Використання системи результативних показників, які згруповано у чотири групи, дає змогу провести 

оцінку ефективності використання фінансових ресурсів територіальних громад. 

Також, на думку Сидорчук А.А.,3 поняття «ефективності використання коштів місцевих 

бюджетів» пов’язане із використанням програмно-цільового методу планування та виконання 

місцевих бюджетів, що передбачає існування механізму для визначення оптимальної кількості 

ресурсів для надання суспільних благ місцевими органами влади. Проте, проблематичність такого 

підходу полягає у тому, що обсяг затрачених ресурсів місцевими органами влади ніяким чином 

не порівнюється із обсягом наданих ними суспільних благ. 

Певним позитивним зрушенням у цьому напрямі стало затвердження Наказом Мінфіну України 

від 19 травня 2020 року № 223 «Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 

головними розпорядниками коштів державного бюджету»4. До мети бюджетних програм віднесено 

визначення ефективності та результативності бюджетної програми та винайдення шляхів їх 

підвищення, а серед завдань оцінки ефективності бюджетних програм виділено встановлення 

взаємозв’язку між досягнутими результатами та використаним обсягом бюджетних коштів; 

визначення ступеня досягнення запланованої мети, виконання завдань бюджетної програми шляхом 

аналізу виконання результативних показників. Також передбачено проведення моніторингу 

виконання бюджетної програми, зокрема відстеження на систематичній основі стану виконання 

заходів бюджетної програми та досягнення результативних показників бюджетної програми. 

На основі узагальнення викладених підходів, можна виділити до позитивних моментів 

розуміння дослідниками необхідності забезпечення не тільки раціонального розподілу коштів, 

фінансової стійкості та відкритості бюджетів, а й вивчення кінцевих результатів чи вигод, які отримає 

відповідна територія внаслідок перерозподілу коштів через місцевий бюджет. До негативних 

моментів можна віднести те, що в зарубіжній і вітчизняній науці та практиці не розроблено єдиного 

 
1 Lysiak, L., Kachula, S., Hrabchuk, O. and others (2020). Assessment of financial sustainability of the local budgets: 

case of Ukraine. Public and Municipal Finance, 9 (1), 48-59. 
2 Sydorchuk, A. (2018). Concepts of efective use of financial resourses for territorial communities. Причорноморські 

економічні студії, 34, 163-166. 
3 Сидорчук, А. А. (2018). Поняття ефективності використання коштів місцевих бюджетів. Науковий погляд, 

3 (61), 104-109. 
4 Порядок здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів 

державного бюджету, 2020 (Міністерство фінансів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0646-20#Text>. (2021, січень, 6). 
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методичного підходу до проведення оцінки бюджетної ефективності на основі сукупності показників. 

Тому надалі доцільно звернути увагу на виділення ключових критеріїв та показників для проведення 

комплексної оцінки бюджетної ефективності територій.  

Формулювання цілей статті. Основною метою даного дослідження є концептуальне 

обґрунтування методичного підходу до проведення комплексної оцінки бюджетної ефективності 

територій України, зокрема, регіонів, адміністративних районів, територіальних громад.  

Опис основного матеріалу дослідження. Бюджетна ефективність території (регіону, 

адміністративного району, територіальної громади) є багатогранним поняттям, яке виходячи 

з традиційного підходу до оцінювання ефективності, слід розуміти як співвідношення між 

досягнутими результатами та витратами, які були понесені для їх отримання та пов’язані 

з генеруванням доходів та здійсненням видатків місцевих бюджетів в межах відповідної території. 

Вираховуючи те, що місцевий бюджет містить дві частини – доходу та видаткову, з позицій 

оцінки бюджетної ефективності важливо, з одного боку забезпечити ефективність генерування 

доходів, а з іншого – ефективність здійснення видатків. Тому для оцінки бюджетної ефективності 

території доцільно виділити два типи показників – доходні показники бюджетної ефективності (які 

зорієнтовані на збільшення доходів місцевого бюджету) та витратні показники бюджетної 

ефективності (зорієнтовані на збільшення видатків місцевого бюджету). 

Такий підхід значно розширює розуміння бюджетної ефективності території як відносного 

показника, який характеризує співвідношення між отриманими в якості результату доходами 

місцевих бюджетів та показниками розвитку цієї території, що прямо чи опосередковано впливають 

на їх отримання, або співвідношення між результативними показниками розвитку території, які прямо 

чи опосередковано отримані чи залежать від здійснених бюджетних видатків та безпосередньо 

до суми цих видатків. 

Різноманітність статей доходів і видатків місцевих бюджетів, а також результативних 

показників, які можна прямо чи опосередковано пов’язати з їх отриманням та використанням, 

наводять на думку, що оцінити бюджетну ефективність території на основі одного чи декількох 

показників буде недостатньо коректно, адже в такому разі неможливо врахувати принаймні ключові 

напрями розуміння бюджетної ефективності як комплексного поняття, яке охоплює економічні, 

соціальні, фіскальні, інвестиційні та інші індикатори розвитку певної території. 

До таких ключових напрямків забезпечення бюджетної ефективності території, на нашу думку, 

можна віднести: 

– економічна ефективність – видатки і доходи місцевих бюджетів повинні забезпечувати 

підвищення економічного розвитку регіону, зокрема таких індикаторів як валовий регіональний 

продукт, валова додана вартість та випуск продукції; 

– фіскальна ефективність – полягає в збільшенні обсягів генерування доходів місцевих 

бюджетів за рахунок забезпечення зростання узагальнюючих показників розвитку території, 

покращенні адміністрування місцевих податків, податків з особистих доходів населення, а також від 

використання місцевих природних ресурсів; 

– соціальна ефективність – полягає в забезпеченні позитивного результату у вигляді зростання 

валової доданої вартості у сферах освіти, хорони здоров’я та надання соціальної допомоги, мистецтва, 

спорту, розваг та відпочинку за рахунок зростання та раціоналізації відповідних видатків місцевих 

бюджетів на ці цілі; 

– ефективність бюджетного інвестування – полягає в необхідності виконання функції 

стимулювання розвитку території на довгострокову перспективу на основі збільшення капітальних 

інвестицій, обсягів цільового фінансування зі спецфонду, вкладень у розвиток житлово-

комунального господарства та іншу діяльність з місцевих бюджетів. 

З позицій оцінки бюджетної ефективності виділені вище ключові напрями можна розглядати 

в якості критеріїв для подальшого проведення її комплексної оцінки. Відповідно до змісту цих 

критеріїв, в рамках кожного з них доцільно виділити показники-індикатори бюджетної ефективності, 

які за логікою (формулою) розрахунку можуть бути віднесені до типу доходних, або витратних.  

Загалом запропонований методичний підхід до оцінки бюджетної ефективності регіонального 

розвитку можна представити схематично на рисунку 1. 

Для забезпечення пропорційності інтегральних оцінок доцільно за кожним критерієм виділяти 

однакову кількість показників-індикаторів, а критерії вважати рівнозначними за вагою. Таким чином 

запропоновано в рамках кожного критерію виділяти по три найбільш інформативних показники-

індикатори. 
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Враховуючи викладені міркування, в таблиці 1 представлено групування критеріїв та 

показників комплексної порівняльної оцінки бюджетної ефективності територій України. Зокрема 

пропонується виділити критерії економічної, фіскальної, соціальної ефективності, а також 

ефективності бюджетного інвестування.  

Важливим етапом є проведення безпосередньої комплексної оцінки бюджетної ефективності 

територій.  

На початковому етапі дослідження потрібно визначити показники бюджетної ефективності 

за кожним критерієм оцінки, сформувавши окремі таблиці. 

Враховуючи те, що для проведення комплексного оцінювання важливим є забезпечення 

порівнюваності різних за своїм економічним змістом показників в межах критерію оцінки, доцільно 

перейти від показників-індикаторів (Хij) до індивідуальних індексів (Yij) шляхом проведення 

стандартизації даних.  

Для цього використаємо окремі методичні підходи, які викладено в «Методиці проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики», затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 8561, а також методичні напрацювання 

щодо комплексного оцінювання та групування регіонів країни, обґрунтовані Побурком Я.О.2 

Згідно цього підходу індивідуальні індекси показників у межах кожної групи (Yij) пропонується 

визначати за формулами, які залежать від того, чи є показник стимулятором (коли позитивним 

вважається його збільшення), чи дестимулятором (коли позитивним вважається його зменшення): 

, 

(1) 

, 

(2) 

де Хij – значення і-го показника в j-му регіоні; 

Хj min – мінімальне значення і-го показника серед j-х регіонів; 

Хj max – максимальне значення і-го показника серед j-х регіонів. 

 

Перевагою цієї методики є те, що окремі значення індивідуальних індексів коливатимуться 

у межах від 0 до 1, що спрощує подальше їх агрегування на наступних етапах оцінки. Таким чином, 

якщо взяти до уваги показники-стимулятори, які мають позитивний вплив на рівень бюджетної 

ефективності території, то стандартизація буде здійснюватися з використанням формули (1), а 

в протилежному випадку щодо показників-дестимуляторів потрібно використати формулу (2). Але 

серед поданих у таблиці 1 показників усі витратні і доходні показники відносяться до показників 

стимуляторів, тому в даному випадку буде використовуватися тільки формула (1). 

На наступному етапі потрібно визначити групові індекси бюджетної ефективності за кожним 

критерієм оцінки, яких нами було виділено чотири. Для цього пропонується використати формулу 

простої середньої арифметичної від значень індивідуальних індексів відповідного регіону. 

Індивідуальні та групові індекси в межах певного критерію оцінки доцільно також звести в окрему 

таблицю.  

Надалі на основі значень групових індексів по окремих критеріях потрібно розрахувати 

інтегральний індекс бюджетної ефективності території. Для дотримання системності методології 

комплексної оцінки це доцільно зробити на основі середньої арифметичної від значень групових 

індексів.  

 
1 Постанова про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики, 2015 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF/conv#Text> (2021, січень, 6). 
2 Побурко, Я. О. (2004). Основи організації регіональної статистики. Львів: НАН України, ІРД. 
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Таблиця 1 

Групування критеріїв та показників комплексної порівняльної оцінки  

бюджетної ефективності регіонів України 

Критерій оцінки Показник Логіка (формула) розрахунку 
Тип 

показника 

Економічна 

ефективність 

Ефективність регіонального 

розвитку на основі здійснення 

Видатків місцевого бюджету 

Валовий регіональний продукт регіону 

до Видатків місцевого бюджету Витратний  

Ефективність генерування 

економікою регіону власних 

доходів місцевого бюджету 

Власні доходи місцевого бюджету 

до Валової доданої вартості регіону Доходний 

Ефективність розвитку 

виробництва на основі 

Видатків місцевого бюджету 

на економічну діяльність 

Обсяг випуску продукції регіону 

до Видатків місцевого бюджету 

на економічну діяльність 
Витратний 

Фіскальна 

ефективність 

Ефективність генерування 

економікою регіону 

податкових надходжень 

до місцевого бюджету  

Податкові надходження місцевих 

бюджетів до Валового регіонального 

продукту 
Доходний 

Ефективність адміністрування 

податку з доходів фізосіб 

Податок з доходів фізосіб до Наявних 

доходів населення регіону 
Доходний 

Ефективність адміністрування 

місцевих податків  

Місцеві податки та збори до Середньої 

чисельності наявного населення 
Доходний 

Соціальна 

ефективність 

Соціальна ефективність 

видатків на освіту 

Валова додана вартість сфери освіти 

до видатків місцевого бюджету 

на освіту 

Витратний  

Соціальна ефективність 

видатків на охорону здоров’я, 

соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

Валова додана вартість сфери охорони 

здоров’я та надання соціальної 

допомоги до Видатків місцевого 

бюджету на охорону здоров’я, 

соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

Витратний  

Соціальна ефективність 

видатків на культуру і 

мистецтво, фізичну культуру і 

спорт 

Валова додана вартість сфери 

мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 

до Видатків місцевого бюджету 

на культуру і мистецтво, фізичну 

культуру і спорт 

Витратний  

Ефективність 

бюджетного 

інвестування 

Ефективність капітального 

інвестування з місцевого 

бюджету  

Обсяг випуску продукції регіону 

до Капітальний інвестицій з місцевого 

бюджету 

Витратний  

Ефективність цільового 

фінансування регіонального 

розвитку з місцевого бюджету  

Валовий регіональний продукт 

до Видатків спеціального фонду 

місцевого бюджету 

Витратний  

Ефективність використаних 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

Валова додана вартість регіону 

до Використаних коштів державного 

фонду регіонального розвитку 

Витратний  

Джерело: розроблено авторами.  
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Розроблена методика також дає змогу визначати для кожного регіону групові та інтегральні 

індекси не тільки по окремих роках, а й загалом за період також за формулою середньої арифметичної 

простої від значень цих індексів за всі роки аналізованого періоду. 

Відповідно, використання для узагальнення результатів оцінки в межах кожного визначеного 

критерію та по всіх критеріях середніх величин пояснюється необхідністю забезпечення 

пропорційності та рівномірності внеску всіх факторів, які впливають на бюджетну ефективність 

території.  

Надалі розраховані значення групових та інтегрального індексів можуть бути використані для 

групування територій за рівнем бюджетної ефективності. Важливе значення у процесі порівняльного 

аналізу та оцінки має групування регіонів за рівнем бюджетної ефективності на основі отриманих 

групових та інтегральних індексів. Групування проводиться шляхом поділу сукупності регіонів 

на три групи з рівними інтервалами за рівнем бюджетної ефективності у межах інтервалу від 0 до 1: 

– порівняно низький рівень: 0,000 – 0,333; 

– середній рівень: 0,334 – 0,666; 

– порівняно високий рівень: 0,667 – 1,000. 

Виконання на завершальному етапі комплексної оцінки та групування регіонів України 

за рівнем бюджетної ефективності дасть змогу виявити в кожному регіоні сфери, де потрібно 

покращити роботу та розробити основні заходи на перспективу для усунення негативних тенденцій.  

Також доцільно представити результати комплексної оцінки у вигляді картодіаграми, що 

дозволить наочно виявляти міжрегіональні диспропорції регіонів за цими інтегральними 

показниками. Зокрема, пропонується виділяти кольором результати групування регіонів 

за значеннями інтегрального індексу за весь аналізований період, а на діаграмах показувати зміни 

цього індексу в за окремі роки, що сприятиме дослідженню закономірностей і тенденцій зміни 

бюджетної ефективності за просторовою ознакою. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на основі представленої методики 

можна на періодичній основі проводити комплексну порівняльну оцінку рівня бюджетної 

ефективності територій України, зокрема регіонів, адміністративних районів чи навіть сукупності 

територіальних громад з внесенням певних уточнень щодо результативних показників їх соціально-

економічного розвитку. Надалі результати цієї комплексної оцінки та групування територій 

за рівнями бюджетної ефективності можуть стати вихідною базою для подальшого формування типів 

регіональної політики і стратегії, а також обґрунтування комплексу заходів щодо їх реалізації 

на короткостроковий і довгостроковий період, на підставі яких можуть прийматися обґрунтовані 

управлінські рішення для кожної території, враховуючи її регіональну специфіку та визначені 

пріоритети розвитку. 

Наприклад, для територій з порівняно високим рівнем бюджетної ефективності можна 

запропонувати реалізовувати політику підтримання сильних позицій та пошуку резервів подальшого 

зростання синергетичного ефекту від розміщення коштів місцевого бюджету, зокрема пошук нових 

напрямів розвитку державно-приватного партнерства на засадах спільного фінансування реалізації 

важливих інфраструктурних проєктів регіонального та національного масштабу. 

Для територій з середнім рівнем бюджетної ефективності доцільною буде реалізація політики 

розширення доходної частини та оптимізації видатків місцевих бюджетів із збільшенням видатків 

на економічний розвиток, що дозволять забезпечити мультиплікативний ефект в сторону зростання 

ключових показників розвитку території (валовий регіональний продукт, валова додана вартість, 

доходи населення, рівень зайнятості населення, податкові надходження до місцевого бюджету тощо). 

Розглядаючи перспективи розвитку регіонів з порівняно низьким рівнем бюджетної 

ефективності, слід зосередитися на реалізації політики бюджетної економії з метою збільшення 

фінансування за статтею «економічний розвиток» з метою вибору для пріоритетного фінансування 

проєктів розвитку території, реалізація яких дозволить в короткий період часу досягнути 

мультиплікативного ефекту та зростання результативних показників. Особливу увагу доцільно 

зосередити на пошуку варіантів спільного фінансування реалізації важливих проєктів регіонального 

масштабу на засадах державно-приватного партнерства.  

Отже, викладений методичний підхід базується на розрахунку доходних та витратних 

показників бюджетної ефективності, які згруповуються за рядом критеріїв, що за рахунок проведення 

стандартизації дозволяє перейти до комплексної порівняльної оцінки індивідуальних, групових та 

інтегрального індексів бюджетної ефективності, а також групування територій для подальшого 
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формування типів регіональної політики забезпечення бюджетної ефективності для кожної з них. 

Відповідно, перспективи подальших досліджень у вказаному напрямку пов’язуються з необхідністю 

практичної апробації даного методичного підходу на прикладі регіонів України, або інших 

територіальних утворень. Також, враховуючи перспективи подальшої євроінтеграції України, що 

передбачає, зокрема й гармонізацію підходів до формування бюджетних доходів і видатків, цей підхід 

з певними модифікаціями показників для забезпечення їх порівнюваності може бути використаний і 

для міжнародних співставлень з країнами ЄС, або окремими прикордонними регіонами сусідніх 

Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Румунії. 
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ORGANIZATION OF THE NORMATIVE METHOD 

OF COST ACCOUNTING BY “CENTERS 

OF RESPONSIBILITY” AT THE ENTERPRISES  

OF THE FOOD INDUSTRY OF UKRAINE  

In today’s dynamic and competitive market environment, the ensuring of food businesses efficiency 
is possible, as evidenced by world and domestic experience, only through the introduction of the 
budget as a necessary component of administrative registration and analysis. It raises the question 
of why budgeting, based on optimal regulatory costs, allows to predict the level of use of costs for 
food enterprises in Ukraine in the short and long term perspective, but it is not involved. To ensure 
the implementation of budgeting, it is necessary to carry out theoretical and methodological 
developments in this area, which are based on the definition of the object of accounting, business 
documentation, development of new registers to obtain operational information to control the 
actual level of costs compared to standards. The problems of methodical bases of management 
accounting of production expenses in information support of budgeting are considered, not only at 
the level of the enterprise, but also taking into account the structural production divisions of 
"responsibility centers", as modern conditions of the deepened control demand. 
The organization and maintenance of “responsibility centers” is one of the promising methods that 
can ensure efficiency of cost management of domestic food industry, and can facilitate the 
development of a strategy to reduce the cost of production. Accounting and classification of deviations 
give a clear picture of trends to increase or decrease costs, help more effective planning for future 
production periods. The main principles of normative accounting and calculation of production costs 
for all types of production at food enterprises of Ukraine are: preliminary calculation of normative 
production costs on the basis of current norms; accounting for deviations from current standards; 
accounting for changes in standards and establishing the actual cost of production. 
Key words: "responsibility centers", normative method, budgeting, production costs, accounting. 

Problem statement. The normative method of accounting for production costs and calculating the cost 

of production is the method that most fully meets the conditions of planning and budgeting of economic activity 

and the requirements of current control over production costs. It contributes to a more efficient use of data 

rationing, planning and accounting in the management of the formation of the cost of manufactured products. 

The normative method of accounting is based on the principle of separate accounting of production costs 

according to the current progressive norms and deviations from the norms – savings or overspending and 

changes in norms. At the same time, the normative method in combination with the operational analysis of self-

supporting tasks at the cost of production is the most effective means in the fight to reduce production costs. 

Analysis of the latest studies and publications. Based on the theoretical justifications of accounting 

scientific schools of the world, we often find recommendations on the main approaches to the construction 

of management cost accounting in the practice of building accounting "responsibility centers". At domestic 

enterprises, the above approaches to the construction of accounting are not very common, so the justification 

of the advantages and basic principles of accounting for "centers of responsibility" remains a relevant topic 

of study of domestic scientists1. 

 
1 Кузмінська, K. (2016). Особливості методики калькування собівартості продукції на гірничозбагачувальних 

підприємствах. The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances. International 

scientific journal, 4; Герасимович, А. М., Герасимович, І. А., Морозова-Герасимович, Н. А. (2014). Методичні 

принципи управлінського образу виробничих витрат в умовах бюджетування. Вісник Житомирського 

державного технологічного університету, 2, 15-19. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

16 

The generalization of scientists on methodological approaches to the construction of management cost 

accounting based on the concept of "responsibility centers" helps to determine the possibility of projection of 

methodological developments in this area for effective practical application in the food industry1. Issues of 

organization and methods of management accounting and analysis of production costs are considered in 

scientific papers and much attention is paid to improving the system of legal regulation of accounting and 

reporting, including management accounting and economic analysis as the main functions of enterprise 

management. 

The purpose of this article is to assess the compliance of cost accounting in food enterprises in 

accordance with international standards, systematization and classification of production units based on the 

conditions of their budgeting. 

Statement of key material. Enterprise planning is one of the components of management, on which 

the future results of work depend. Based on periodic plans, the head of any business entity has the opportunity 

to make operational and strategic management decisions and timely influence the individual stages of 

production, which, in turn, change the overall result of a management decision. The greater the frequency of 

planning, the greater the likelihood of avoiding adverse situations and timely response to the result. 

The complex nature of the processing of input raw materials is a positive in its fullest use and a problem 

in the distribution of its value between the main and by-products and waste. Research and generalization of 

practice shows that the most common method of distribution is the normative method, which involves 

preliminary determination of production costs, based on current progressive norms of consumption of raw 

materials, wages, other production costs and detection of deviations and changes in production. 

Accounting for deviations from current regulations is one of the most important elements of regulatory 

accounting. Deviation from the norms shows how much the proven standards are met. Their excess indicates 

a violation of technology, shortcomings in the organization of production and supply or non-compliance with 

established standards to achieve production conditions. This requires the replacement of outdated norms with 

new, more progressive ones, so for proper accounting and analysis it is necessary to develop a nomenclature 

of reasons and identify the culprits in the deviations. All deviations from the norms, regardless of the reason, 

must be documented. The maximum reality of detection of deviations depends on the quality of standards, 

and the latter – on the level of organization of regulatory accounting information. 

Existing norms, which are at the same time cost limits, cannot always remain constant, but change 

systematically as production technology improves and the use of material and labor resources improves. 

Therefore, it is necessary for food companies to register and record changes in regulations that are one of the 

main features of the regulatory method of accounting, which allows to control the timely implementation of 

new equipment, advanced technology and improve the organization of production and labor. 

Monthly detection of deviations from the norms is carried out in relation to the standard cost, calculated 

before the beginning of each month of production. The need for monthly calculation of the regulatory cost is 

most caused by changes in the planned quality and prices of raw materials, which affect the level of costs2. 

Comparing the actual costs with the allowable regulations allows the manager to quickly plan and 

control the work on its production site. He gets the opportunity to continuously monitor the level of costs and 

get much better results than when conducting a sample analysis to reduce costs, which are prepared in a hurry, 

in an extreme manner by the central office of the enterprise. At the same time, cost reports are for management 

an accurate and comprehensive description of the work of this manager in his area of work. But the analysis 

of deviations from the norms is not intended to find and punish the culprit. This approach to using the method 

of regulatory costs will inevitably destroy all its benefits. In addition, in many cases, the manager who is 

responsible for the amount of costs of a particular type, he is not to blame for the deviations. The main purpose 

of the normative method of accounting and control of costs for the "centers of responsibility", and especially 

in terms of budgeting – to identify and solve problems that arise3. 

Credentials are needed not only at the stage of budgeting a certain "center of responsibility", based on 

actual and planned information on its implementation in previous periods, but also at subsequent stages of 

the budget cycle in the control and plan-fact analysis of performance indicators. To ensure that the plan-fact 

 
1 Fakir, A. A, Islam, M. Z, Miah, M. S. (2014). The Use of Responsibility Accounting in Textile Industry in Bangladesh”. 

Journal of Business Studies, 35 (2), 261-273. 
2 Михальська, О. Л. (ред.) (2019). Управлінський облік та аналіз виробничих витрат. Київ: Кондор. 
3 Horngren, C. T., Dater, S. M., Rajan, M. V. (2016). Cost Accounting: A managerial Emphasis, 14th edition, Pearson 

Edition, New Delhi, 220-222. 
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analysis is carried out, in order to draw up the budget for the next period, management services must have 

both planned indicators and actual indicators of budget execution. 

Comparing regulatory data with actual data allows to determine the deviations that affect the budget 

estimates and the cost of production in direct costs, and facilitates management decisions to regulate costs in 

order to optimize them. The system of management cost accounting for "centers of responsibility" creates the 

conditions for their post-operational accounting. The system of management post-operational cost accounting 

also best meets the requirements of budgeting, which becomes a necessary condition for monitoring the level 

of compliance with budget "responsibility centers", and therefore provides a reasonable formation of 

production costs by technological redistributions in direct and equivalent costs. 

The use of a functional approach to the analysis of technological processes, which are behind the costs, 

makes it possible to identify bottlenecks in the existing traditional production technology, identify 

unnecessary and redundant technological functions-operations, which will ensure compliance with 

established cost budgets, developed and brought to each redistribution as a "center of responsibility". That is, 

in technology it is not the product itself that is important, but the elements of the production process of 

production. 

The effectiveness of management accounting in the enterprise directly depends on the approaches to 

its construction, namely the built system of management accounting should allow: 

– understand the causes of costs; 

– detect deviations from the planned indicators; 

– summarize costs for certain organizational (accounting) units; 

– control and analyze the cost of manufacturing products and costs of the enterprise as a whole at the 

relevant stages; 

– effectively influence cost reduction. 

The basis of budget "responsibility centers" are the consolidated links involved in the economic 

activities of the enterprise. Economic processes that take place at the appropriate levels, in turn, form the 

basis of budgeting cost centers, the least consolidated element in the synthesized system are the structural 

units that correspond to the place of origin of costs1. 

For the first direction, it is characteristic to bring the indicators "from mountain to bottom". With such 

a construction, the strategic plan of the enterprise and its achievements are fundamental. Performance 

indicators are brought by the top management to the corresponding budget centers (heads of the lower 

hierarchical levels of management). In the process of forming and approving budgets, redistribution of budget 

indicators is possible, taking into account their compliance with the functional responsibilities of budget 

expenditure centers, but the basis is still the strategic plan of the enterprise. 

This approach has significant shortcomings, particularly in practice; in many cases, senior management 

cannot draw up a quality strategic plan without adequate information support for the functionality and needs 

of budget centers. With such a distribution of indicators, there is a high probability of situations in which 

budget centers will not be able to perform their main functions due to lack of resources, powers, and so on. 

Thus, there is a need to support the strategic plan of the company with information about the needs of 

budget centers. This is the basis of the second direction of budgeting, the process of which is characterized 

by “bottom-up.” In this approach, budget indicators are formed based on their main functions and needs of 

budget centers which, in turn, conducts an analytical assessment of the compliance of budgets with the 

strategic plan. 

However, this approach is not without its drawbacks. In particular, if, after processing a set of draft 

budgets by cost centers, senior management finds a lack of resources, it will have to either change the strategic 

plan or reduce budgets. 

Each of these areas has its drawbacks, so in practice an important element of budgeting should be a 

synthesis of these two approaches. In particular, in order for the strategic plan to be inviolable, all heads of 

the relevant budget expenditure centers, who clearly know the requirements and functional needs for the 

processes taking place within their responsibilities and powers, should participate in its development. 

Creating a system of cost management based on "responsibility centers" leads to decentralization of 

the enterprise structure. Decentralization covers both the enterprise as a whole and management functions in 

particular. This means an indisputable and clear division of the enterprise into organizational centers and 

 
1 Lin, Z. J., Lin, J. J. (2002). Responsibility cost control system in China: a case of management accounting application, 

Management Accounting Research, 13, 447-467. 
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mandatory delegation of authority and responsibility for managing business processes from the head of the 

enterprise to lower-level managers who are heads of structural units – "centers of responsibility"1. 

The organizational process of building a cost accounting system for "responsibility centers" takes place 

in several stages:  

1. Definition of the centers of occurrence of expenses – structural divisions of the enterprise in which 

there is a possibility to organize the account, planning, rationing, budgeting of expenses. 

2. The structure of the enterprise may include several "centers of responsibility" for costs. The process 

of forming cost centers should be determined by the feasibility of introducing a manager, at the head of a 

certain structural unit, which will manage and bear personal responsibility for the implementation of 

indicators. If there is no such need, then this area of economic activity will be defined as the center of costs. 

3. Creation of regulations on "responsibility centers" with mandatory definition of the sphere of 

influence, the amount of responsibility and objects of management cost accounting.  

Thus, organizational approaches to the construction of management cost accounting based on the 

concept of "centers of responsibility" lead to the creation of such an accounting system that can2: 

– to satisfy the management with information on indicators of size, cost and quality of expenses;  

– ensure effective cost planning and control;  

– to enable a fair and comprehensive assessment of the activities of individual parts of the enterprise. 

A feature of the organization and creation of a "center of responsibility for costs" is the ability to 

organize rationing, planning and cost accounting in order to monitor the performance of a particular structural 

unit. Therefore, it is believed that the basic accounting for the "centers of responsibility" is the detection, 

accumulation and analysis of deviations from the planned indicators in the process of economic activity. 

Therefore, the deviation of actual costs from the normative ones provides information important for 

decision-making because on the basis of the magnitude of deviations and their reasons the basis for revealing 

negative tendencies and prospects in making further decisions is based. 

Conclusions. In order to better understand the nature of deviations and further simplify the process of 

forming reporting information, deviations should be accounted for in terms of objects of calculation of costs 

of products and resources used. Also, directly in the "center of responsibility" it is advisable to keep track of 

deviations in the context of cost centers. The importance of accounting and understanding the causes and 

nature of deviations necessitate the study and generalization of the methodology of classification of 

deviations. 

It should be noted that the deviation can be caused by several factors at the same time, in which case 

the management of the cost center needs to determine as accurately as possible the amount of deviation due 

to each factor in order to develop an effective follow-up strategy. 

The classification of deviations helps the head of the "center of responsibility for costs" and senior 

management to qualitatively assess the nature of the final indicators of costs incurred during the reporting 

period and more reasonably develop a strategy for further action. 
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КАТЕГОРІЯ «РИНОК»: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД  

РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ 

One of the most important achievements of mankind is the market. In the conditions of 
technoglobalism the market is of great importance as a connecting link between commodity 
producers and consumers. Since there is no single point of view in the scientific literature on the 
essence of the market category, the aim of the article is to study the theoretical and 
methodological essence of the market and the evolutionary changes of this economic category. 
The article examines the evolutionary transformations of the market category over the last 
millennium. The interpretation of the market category in the works of domestic and foreign 
scholars and the approaches of researchers are considered. The author’s definition of the market 
is given – it is an organized and balanced system, its elements are “demand”, “supply”, 
“competition” and “price”, and they are in constant interaction; socio-economic relationships that 
take place in the exchange of goods, works, services and information between economic entities. 
Existing types and kinds of markets are revealed. The existing market functions, which are 
reflected in the scientific works of Ukrainian scholars, are analysed. The comparative 
characteristics of key market structures and their general differences are carried out. The 
tendencies of market development in the conditions of technoglobalism are identified. 
Consideration of the market as a system allowed to offer a spiral structure of the market life cycle 
in the main phases: pre-system state – slow growth – accelerated growth – increasing 
stabilization – reduced stabilization – slow reduction – rapid reduction – post-system state. The 
prospects for further research is the accumulation of scientific and methodological background 
for the development of the concept of market life cycle and the concept of market development 
in terms of technoglobalism.  
Key words: market, technoglobalism, life cycle, market functions, types of markets, category, 
market evolution 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування будь-якої економічної системи, будь то 

окремий суб’єкт господарювання, економіка певного регіону, держави чи світової економіки загалом 

у довготривалому періоді із забезпеченням відповідного рівня розвитку і конкурентоспроможності 

можливе лише за умов якісного розвитку ринку, який є одним із найважливіших досягнень людства. 

В умовах техноглобалізму та відкритої економіки саме ринок, як сполучна ланка між 

товаровиробниками і споживачами, має велике значення.  

Проблеми розвитку ринку розглядали багато зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема 

А. Сміт, Д. Рікардо, А. Курно, Ф. Котлер, А. Маршал, Д. Ліндсей, В. Андрійчук, В. Бойко, 

П. Гайдунський, О. Загороднюк, М. Коденська, В. Майн, С. Мочерний, О. Шпичак, В. Юрчишин та 

інші. Слід зазначити, що на сьогодні у науковій літературі не існує єдиної точки зору щодо сутності 
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категорії «ринок», хоча вона є однією з найбільш розповсюджених в економічній теорії і широко 

вживаних у нашому суспільстві. Отже, це питання потребує подальшого ґрунтовного дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження теоретико-методологічної сутності 

функціонування ринку, еволюційних змін цієї економічної категорії, тенденцій розвитку ринку 

в умовах техноглобалізму та структури життєвого циклу ринку. 

Опис основного матеріалу дослідження. Завдяки ринку суспільство вирішує три 

взаємопов’язані економічні проблеми: що має вироблятися і в якій кількості; як мають вироблятися 

ці товари (роботи, послуги); для кого призначені ці товари та як має розподілятися національний 

продукт між різними суб’єктами. Переважна більшість науковців відмічає необхідність розвитку 

вітчизняного ринку у відповідності із темпами розвитку світового ринку задля забезпечення 

відповідного рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки1. У той самий час, деякі вчені 

наголошують на значних проблемах у ринковій економіці України, які, незважаючи на істотний 

економіко-інфраструктурний потенціал, не дозволяють країні досягти рівня країн із розвиненою 

економікою. У значній мірі це відбувається через недосконалий механізм лібералізації ринку та 

часткову монополію в окремих нішах2. У контексті предметного розкриття проблематики даного 

наукового дослідження здійснимо аналіз трактування економічної категорії «ринок». Першу спробу 

надати наукове визначення ринку зробив французький економіст А. Курно, який наголошував 

на територіальних ознаках ринку3, хоча перші спроби визначити поняття були здійснені ще 

у Давньому Єгипті та Ассирії. Оксфордський словник зазначає, що вперше термін «ринок» був 

застосований у 1066 році4. Заслуговує на увагу дослідження Макаренко П.М. і Сень О.В., 
які розглядають ринок в організаційному та історичному плані – як публічне місце, простір (зону, 

територію); з позицій суспільного виробництва – як сферу обігу в загальній структурі виробництва; 

з точки зору суб’єктів і об’єктів – як сукупність економічних відносин різних суб’єктів з приводу 

обміну продуктами праці або діяльності5. Цікавим, на наш погляд, є дослідження етимологічних 

основ сутності ринку В. Майна6, який зазначає, що на теренах колишнього Радянського Союзу вперше 

поняття ринок було подано у Малій Радянській енциклопедії 1927 року. У дослідженні 

О. Афанасьєвої7 виокремлюються 3 підходи до визначення ринку: з точки зору економічної теорії – 

сукупність економічних відносин, що виникають між виробниками і споживачами у процесі вільного 

еквівалентного обміну виробленими благами; з точки зору маркетингу – як сукупність існуючих і 

потенційних покупців товару; з точки зору управління – як сукупність окремих видів ринку у межах 

національної економіки, які визначають структуру його системи. Ґрунтовно підійшов до дослідження 

гносеології поняття «ринок», як основної економічної категорії в контексті множини супутніх 

економічних категорій, Р. Логоша8, який виділяє 5 видів економік та – відповідно – 5 видів ринків та 

етапів їх послідовних змін: І – первинна економіка – проторинок або економіка самозабезпечення 

(до ХІ століття); ІІ – ринкова економіка; ІІІ – ринкова економіка з високим рівнем економічного 

лібералізму; IV – ринкова економіка тоталітарних суспільств; V – капіталізм як нова суспільно-

економічна формація: ринкова економіка капіталістичного типу (з ХVІІ ст.); індустріальне 

 
1 Олексенко, Р. І. (2018). Філософія ринкових відносин у історико-економічному дискурсі сучасних українських 

вчених. Гілея, 137, 79-90. 
2 Сімків, Л. Є. (2020). Ринкова інфраструктура: елементи та значення в ринковій економіці. Socio‐economic 

problems of the modern period of Ukraine, 4, 3-7. 
3 Загороднюк, О. В. (2009). Теоретична сутність ринку, його функції та структурні складові. Формування 

ринкової економіки: збірник наукових праць. Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана», 279-288. 
4 Oxford dictionary (1970). Market. Oxford: Clarendon Press, V-VI, 172-173.  
5 Макаренко, П. М., Сень, О. В. (2012). Теоретичні аспекти сутності ринку та його видів. Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії (ПДАА), 1 (4),2, 3-21.  
6 Майн, В.В. (2013). Етимологічні основи сутності ринку. Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі, 1, 73-77. 
7 Афанасьєва, О. П. (2015). Особливості та місце товарного ринку в системі ринків. Глобальні та національні 

проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 3, 3-8. 

<http://global-national.in.ua/archive/3-2015/02.pdf> (2021, січень, 25). 
8 Логоша, Р. В. (2017). Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, методологія, практика: дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Житомир: Житомирський національний 

агроекологічний університет <http://znau.edu.ua/images//images-news/2018/04/Дисертація_Логоша_Р.В.PDF> 

(2021, січень, 28). 
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суспільство (з ХІХ ст.); постіндустріальне суспільство (ХХІ ст.) – ринкова економіка 

постіндустріального типу (ринок постіндустріального типу). З метою формулювання авторського 

визначення категорії «ринок» проаналізуємо основні трактування цієї категорії провідними вченими, 

наголошуючи на тому, що досліджень щодо сутності ринку на сьогодні економічна теорія, маркетинг 

та менеджмент змогли накопичити дуже багато, отже ми розглядаємо лише деякі з них (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Трактування категорії «ринок» у наукових працях1 

Автор (и) Визначення 

Волянська-Савчук Л., 

Красовський В. 

сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за допомогою яких 

здійснюється купівля-продаж товарів й остаточне визнання їхньої суспільної 

цінності  

Загороднюк О. середовище, в якому люди вступають у взаємовідносини з приводу купівлі-

продажу товарів і послуг, а також капіталу за взаємоузгодженою ціною на основі 

попиту і пропозиції 

Задоя А., Петруня Ю. спосіб взаємодії економічних суб’єктів, в основі якого лежить цінова система та 

конкуренція 

Далан Е., Ліндсей Д. будь-яка взаємодія, в яку вступають люди для обміну одне з одним 

Котлер Ф. сукупність наявних та потенційних покупців товару 

Курно А. будь-який район, де взаємовідносини покупців і продавців настільки вільні, що 

ціни на одні й ті ж самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися  

Макконнелл К.,  

Брю С. 

інститут або механізм, який зводить разом покупців (представників попиту) і 

продавців (постачальників) окремих товарів і послуг 

Марціняк С. сукупність економічних умов, в яких укладаються обмінні трансакції між 

продавцями, що пропонують товари та послуги, і покупцями, які мають потреби 

в них, що підкріплюється відповідними фінансовими розрахунками 

Маршалл А. район, де відносини покупців і продавців настільки вільні, що ціни на одні і ті ж 

товари легко вирівнюються 

Мочерний С.  певна сукупність економічних відносин між індивідами з приводу купівлі-продажу 

товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва 

Насіловський М. форма зв’язків між виробниками; виробниками і домогосподарствами; 

виробниками і домогосподарствами та різними фінансовими інституціями; 

фінансовими інституціями і центральним банком; усіма названими суб’єктами та 

центральною і локальною владою  

Осипов Ю. суспільство підприємців, що є цілісною самоорганізованою системою, яка виконує 

функцію соціального організатора суспільного виробництва і здійснює 

мікрогосподарювання  

Пезенті А. умовне місце, куди сходяться виробники товарів, які пропонують свій товар 

покупцям, і покупці, які пред’являють попит на товар  

 
1 Волянська-Савчук, Л. В., Красовський, В. О. (2019). Теоретичні засади ринку праці в економічній системі. 

Економіка і організація управління, 1 (33), 21-32; Загороднюк, О. В. (2009). Теоретична сутність ринку, його 

функції та структурні складові. Формування ринкової економіки: збірник наукових праць ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 279-288; Камінська, А. І. (2015). Теоретичні 

засади формування категорії «ринок» в процесі еволюції економічної думки. Економіка та управління АПК, 2, 

38-43; Майн, В. В. (2013). Етимологічні основи сутності ринку. Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі, 1, 73-77; Котлер, Ф. (1990). Основы маркетинга. Москва, 736; Чухно, А. А. (2006). 

Становлення і розвиток ринкової економіки. Київ, 1, 560; Рудакова, И. Е. и др. (1992). Современный рынок: 

природа и развитие. Москва: МГУ, 133; Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.) (1998). Podstawy ekonomii. 

Warszawa: PWN, 682; Marciniak, S. (2002). Makro i mikroekonomia: podstavove problemy. Warszawa, 595; 

Nasiłowski, M. (1998). System rynkowy: Podstawymikro- i makroekonomii. Warszawa: Key Text, 464; Супіханов, 

Б. К. (2009). Розвиток ринків аграрної продукції. Київ: ННЦ «Ін-т аграрної економіки», 538; Рабинович, 

И. А. (1993). Маркетинг в коммерческой деятельности. Одесса: Интмар, 248; Саблук, П. Т., Карич, Д. Я., 

Коваленко, Ю. С. (2002). Основи організації сільськогосподарського ринку. Київ: ІАЕ УААН, 190. 
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Продовження табл. 1 

Автор (и) Визначення 

Рабинович І. сукупність соціально-економічних процесів, що відбуваються у сфері обміну, завдяки 

яким реалізується вартість товарів і узгоджуються інтереси їх виробників і споживачів  

Саблук П., Карич Д., 

Коваленко Ю. 

цілеспрямовано упорядкована система ресурсів, установ і методів, завданням якої є 

створення і підтримання ринкового середовища в стані, максимального 

наближення до чистої конкуренції і здатності генерувати ринкові ціни, як ціни 

попиту та пропозиції  

Хейне П. набір взаємозв’язків або процес конкурентних торгів 

Яблонський А. сукупність трансакцій купівлі та продажу й умов, в яких вони здійснюються 

Джерело: систематизовано авторами 

 

Таким чином, ринок є багатогранним та ємним явищем, а більшість економістів розглядають 

ринок як: обмін, організований за законами товарного виробництва та обігу; механізм створення 

додаткової вартості; економічний простір, де відбувається обмін товарів; сукупність економічних 

взаємовідносин між продавцями і покупцями в процесі купівлі-продажу товарів та послуг; один 

з головних елементів системи господарювання. Слід відмітити, що незважаючи на істотний час 

дослідження даної категорії чотири сутнісні характеристики ринку залишились незмінними: попит, 

пропозиція, ціна і конкуренція1. Отже, з огляду на полісемічність цієї категорії, слід відмітити, по-

перше: ця категорія може розглядатися як у широкому, так і у вузькому розумінні; по-друге, ринок 

доцільно всебічно й комплексно розглядати з позицій визначення економічного змісту, організаційного 

механізму, внутрішньої структури й управлінського аспекту. Виходячи з цього, вважаємо, що ринок 

являє собою організовану і збалансовану систему: елементів «попит», «пропозиція», «конкуренція» та 

«ціна», які знаходяться у постійній взаємодії; соціально-економічних взаємозв’язків, що мають місце 

у сфері обміну товарів, робіт, послуг та інформації між суб’єктами господарювання. 

Розгляд ринку як системи дозволяє висунути гіпотезу, що ринок так само, як інші соціально-

економічні системи, має свій життєвий цикл, тобто сукупність взаємопов’язаних процесів послідовної 

зміни стану ринку як системи. Оскільки в історичному аспекті ми можемо виокремити стадію 

зародження ринку, але не можемо виділити заключну, вважатимемо, що кінцевою стадією є перехід 

ринку як системи на якісно новий рівень. Таким чином, життєвий цикл ринку, з нашої точки зору, має 

спіралеподібну структуру з наступними основними фазами: досистемний стан – повільне зростання – 

пришвидшене зростання – зростаюча стабілізація – скорочена стабілізація – повільне скорочення – 

швидке скорочення – післясистемний стан. 

Розвиток світової економіки в значній мірі пов’язаний із еволюційною трансформацію категорії 

ринок. За останні 1,5 тисячі років відбулись значні трансформації (переважно в останні 150 років), 

у сфері структури та функцій ринку. Заслуговує на увагу модель еволюції видів ринків, 

запропонована колективом авторів2, згідно з якою ринок виник й отримав розвиток саме як ринок 

матеріальних товарів; з появою більш складних матеріальних товарів з’явився ринок обслуговування; 

у подальшому сформувався ринок товарів та послуг, на який почали поставляти товар у вигляді 

виробу плюс послуга; з розширенням асортименту послуг й ускладненням процесу формування 

послуг організовано виробництво різноманітних інформаційних продуктів, попит на які призвів 

до появи посередників; поява Інтернету сприяла діленню ринків на традиційні з використанням тих 

самих форм і появі електронних ринків; у процесі еволюції інформаційних і комунікаційних 

технологій виникла необхідність конвергенції послуг в інфокомунікаційні; наразі формується 

інтегральний глобальний ринок інформаційної економіки. 

Еволюційна трансформація видів ринку значною мірою вплинула на створення істотної 

кількості нових типів ринків відповідно до економічних, інфраструктурних та фінансових 

відмінностей. Проаналізуємо ключові класифікації типів ринків, що існують на сьогоднішній день 

в системі світової економіки, задля чого скористаємося нижченаведеної таблицею (табл. 2), в якій 

наочно відображені дані типи ринків та їх класифікаційні ознаки.  

 
1 Майн, В. В. (2013). Етимологічні основи сутності ринку. Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі, 1, 73-77. 
2 Стрій, Л. А., Захарченко, Л. А., Голубєв, А. К. (2014). Модель еволюції видів ринків. Науковий вісник 

Херсонського державного університету, 7 (4), 99-103. 
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Таблиця 2 

Класифікація типів ринку1 

Класифікаційна ознака  Типи ринку 

За структурою господарства 

країни 

країн з економікою типу натурального господарства, країн-експортерів 

сировини, промислово розвинених країн 

За географічним положенням 
місцевий, регіональний, внутрішній (національний), зовнішній 

(світовий) 

За товарно-галузевою 

багаторівневою деталізацією 

машин і устаткування; мінеральної сировини і палива, 

сільськогосподарської сировини і продовольчих товарів 

За економічним призначенням 

об’єктів ринкових відносин 

товарів матеріального виробництва, інтелектуального продукту, праці, 

інвестицій, фінансовий (грошовий), цінних паперів 

За характером кінцевого 

користування товаром 
товарів виробничого призначення, товарів споживчого користування 

За терміном користування 

товаром 

товарів довгострокового користування, товарів короткострокового 

користування, товарів одноразового користування 

За видом часового інституту реальний, умовний 

За ступенем обмеження 

конкуренції 

досконалої конкуренції, недосконалої конкуренції (монополістичний, 

олігополістичний, змішаний) 

За дотриманням законності 
офіційний «легальний», нелегальний «тіньовий», контрабандний, 

чорний 

За рівнем насиченості рівноважний, дефіцитний, надлишковий 

За ступенем зрілості нерозвинений, розвинений, ринок, що формується 

За якісними характеристиками 

товарів 
високотехнологічний, низькотехнологічний 

За асортиментом товарів замкнений, насичений, різноманітного асортименту, змішаний 

За обсягами продажу оптовий, споживчий (роздрібний) 

За рівнем регулювання регульований, нерегульований 

За способом формування стихійний, організований 

За характером входу та виходу відкритий, закритий, преференційний 

За ступенем насиченості ринку концентрований, неконцентрований 

За характером торгівельних 

зв’язків 
інтенсивний, неінтенсивний 

За характером попиту та 

пропозиції 
симетричний, асиметричний 

За умовами функціонування насичений, ненасичений 

За рівнем стабільності стабільний, нестабільний 

За суб’єктним складом продавця, покупця, посередника 

За типом взаємозв’язків вертикальні, горизонтальні 

За ступенем державного впливу адміністративний, вільний, квазіринок 

Джерело: систематизовано авторами. 

 
1 Майн, В. В. (2013). Етимологічні основи сутності ринку. Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі, 1, 73-77; Попадинець, Н. М. (2015). Внутрішній ринок: підходи до визначення. 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 6, 124-129; Мішеніна, Г. А., Матвєєва, Ю. Т. (2015). 

Дослідження ринку. Суми: Сумський державний університет, 185; Бодров, В. Г., Балдич, Н. І., Гусєв, В. О. 

(2011). Внутрішній ринок України: теорія та стратегія посткризового розвитку. Київ: НАДУ, 80; 

Макаренко, П. М., Сень, О. В. (2012). Теоретичні аспекти сутності ринку та його видів. Наукові праці 

Полтавської державної аграрної академії (ПДАА), 1 (4), 2, 3-21. 
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В той самий час окремі вчені пропонують здійснювати класифікацію типів ринків на основі 

ключових функцій1. З урахуванням еволюційних перетворень в системі фундаментальних основ 

функціонування ринку здійснюється й розвиток наукової думки у сфері кількості та диференціації 

функцій ринку. У контексті предметного розкриття тематики даного наукового дослідження 

здійснимо порівняльний аналіз функцій ринку, що виділяють у своїх працях вітчизняні науковці, 

задля чого скористаємося нижченаведеною таблицею (табл. 3). 

Таблиця 3 

Функції ринку2 

Функції 
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о
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о
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Ю
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Ціноутворююча + + + + + + + + + + 

Відтворювальна + + +   + +   + 

Стимулююча + + + + + + + + + + 

Регулююча + + + + + + + + + + 

Контролююча + + + +      + 

Сануюча + + + +  + + + + + 

Інтегруюча  + + +  + + + +  

Розподільча (розподільна)   +   + + + +  

Інформаційна    + + + + + + + + 

Функція розвитку    +  + +    

Посередницька     + + + + +  

Стабілізуюча      + + + +  

Функція посилення конкуренції      + + + + + 

Техніко-економічна        + +  

Алокаційна  +    + +    

Джерело: систематизовано авторами 

 

Незважаючи на значне розгалуження класифікацій та видів функцій ринку, переважна 

більшість науковців сходиться у думці, що найбільш фундаментальними функціями ринку є: 

ціноутворююча, стимулююча, регулююча, сануюча, та інформаційна. Розвиток ринкових відносин, 

та еволюційна трансформація структури ринку дозволяють виділити на сьогоднішній день шість 

ключових ринкових структур (табл. 4). 

 
1 Майн, В. В. (2013). Етимологічні основи сутності ринку. Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі, 1, 73-77. 
2 Логоша, Р. В. (2020). Концептуальне відображення еволюції ринку та цивілізації як єдиного процесу. 

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe: East European Scientific Journal, 3, 23-33; Кваша, С. М., Григор’єв, С. О. 

(2016). Сутність та особливості аграрного ринку. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова, 5, 56-59; Загороднюк, О.В. 

(2009). Теоретична сутність ринку, його функції та структурні складові. Формування ринкової економіки: 

збірник наукових праць ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 1, 

279-288; Камінська, А. І. (2015). Теоретичні засади формування категорії «ринок» в процесі еволюції 

економічної думки. Економіка та управління АПК, 2, 38-43; Щеглов, О. Ю. (2011). Функції ринку в сучасних 

економічних умовах. Формування ринкових відносин в Україні, 4, 148-153; Трокоз, Ю. (2017). Економічна суть, 

зміст ринку агропродовольчої продукції та практичні рекомендації щодо стимулювання зростання АПК. 

Економіка та держава, 8, 99-104 < http://www.economy.in.ua/pdf/8_2017/25.pdf> (2021, січень, 30). 
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Таблиця 4 

Ключові ринкові структури та їх загальні характеристики12 

Структура ринку 
Обмеження входу для 

продавців 
Кількість продавців 

Обмеження входу для 

покупців 

Кількість 

покупців 

Досконала 

конкуренція 
Не має Багато Не має Багато 

Монополістична 

конкуренція 
Не має Багато Не має Багато 

Олігополія Є Небагато Не має Багато 

Олігопсонія Немає Багато Є Небагато 

Монополія Є Один Не має Багато 

Монопсонія Немає Багато Є Один 

 

Більшість сучасних вчених виокремлюють «досконалу конкуренцію» як найбільш прийнятну 

модель розвитку ринку майбутнього. У той самий час необхідно розуміти, що реалізація даної 

концепції можлива лише за процесу тотальної глобалізації ринків суверенних держав з одного боку 

та розбудови й дотримання єдиних правил та механізмів функціонування глобального ринку 

в структурі світової економіки. 

З 80-х років ХХ століття процес глобалізації розповсюджується на сферу інноваційних 

технологій – людство вступає в новий етап розвитку, техноглобалізм. Відповідно до цього, слід 

виокремити наступні тенденції розвитку ринку в умовах техноглобалізму: стрімкий розвиток 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, провідна роль знань та інтелектуального капіталу, 

підвищення рівня відкритості національних економік, інтенсифікація обміну передовими 

досягненнями людства, посилення нерівномірності економічного розвитку та технологічного розриву 

між країнами, зростаюча політична взаємозалежність країн світу, загострення екологічних проблем, 

витіснення людського капіталу машинами тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження дозволяє зробити 

наступні висновки. По-перше, актуальність вивчення історичної трансформації економічної думки 

відносно категорії «ринок» пов’язана з необхідністю побудови в Україні сучасного та ефективного 

ринку задля забезпечення відповідного рівня конкурентоспроможності економіки в умовах 

техноглобалізму. По-друге, економічна категорія «ринок» зазнала значних трансформаційних змін 

відповідно до сутнісних характеристик, видів, типів та ключових функцій, що в значній мірі було 

викликано еволюцією грошово-кредитної системи та розвитком науково-технічного прогресу. По-

третє, зважаючи на те, що провідні країни світу розвиваються на сьогоднішній день в системі 

побудови єдиного цифрового ринку на умовах абсолютної конкуренції, це дає змогу зрозуміти, що 

вітчизняні механізми стимулювання ринкового розвитку та управління ринком повинні бути 

спрямованні на досягнення гармонізації інтересів суб’єктів вітчизняного ринку та суб’єктів ринків 

країн із розвиненою економікою. У перспективі подальших досліджень – формування науково-

методологічного підґрунтя розробки концепції життєвого циклу ринку і концепції розвитку ринку 

в умовах техноглобалізму.  
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The article presents the main results of public financial decentralisation in Ukraine in 2014-2019. The 
example of Ukrainian local self-governments has proved that as a result of the reform they received 
the necessary system of competencies on the basis of subsidiarity with the sufficient financial 
resources. In terms of public finances, the amalgamated territorial hromadas have managed to 
achieve a certain level of independence largely having their own financial resources. Also, subsidies 
and financial resources from the state budget for amalgamated territorial hromadas have become 
the source of revenues for the local government budget. The creation of an efficient basic unit of 
local self-government by transferring the maximum possible number of powers to it with the 
provision of appropriate financial resources helps to implement the principles of the local policy in 
the context of the sustainable development idea. In the event of a crisis in hromadas, attention 
should be paid to innovation in managing territorial development. Urban revitalization refers to the 
comprehensive process of renewal of degraded areas where socio-economic, environmental or 
technical problems are concentrated. This is an opportunity to solve some of the problems of the 
inhabitants and neglected areas. The essential element of the success in this process is to carry it 
out within the framework of extensive inter-sector cooperation. In order for the policy of sustainable 
territorial development in Ukraine to become a reality, cooperation is necessary between local 
authorities, business entities and civil society operating in the hromada. In the new financial 
conditions, territorial hromadas in Ukraine face the challenges of ensuring the sustainable 
development of their territories and have the opportunities to develop in this way.  
Key words: public financial decentralisation, territorial hromada, local self-government, 
sustainable development, Ukraine. 

Wprowadzenie.  
W 1997 roku Ukraina ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Lokalnego Rady Europy, przez co 

zobowiązała się do decentralizacji państwa zgodnie z zasadą subsydiarności, stanowiącą, że każdy szczebel 
władzy powinien odpowiadać za te zadania, które nie mogą być wykonywane przez niższe szczeble. Ale 
w praktyce do 2014 roku nie zostało to zrealizowane. Natomiast hamowało rozwój terytoriów nagromadzenia 
wielu problemów dotyczących nieefektywnego mechanizmu samorządzenia: bardzo duże rozdrobnienie 
jednostek samorządowych – na szczeblu podstawowym, tj. hromad (odpowiednik polskich gmin), przed 
reformą samorządu terytorialnego istniało około 12 tysięcy rad; kompetencje samorządów były zapisane dość 
ogólnikowo; władze samorządowe nie miały własnych funduszy oraz często własnego mienia komunalnego1.  

 
1 Święcicki, M. (2014). Reforma samorządowa na Ukrainie: decentralizacja, nie federalizacja 

<https://liberte.pl/reforma-samorzadowa-na-ukrainie-decentralizacja-nie-federalizacja> (2020, grudzień, 28). 
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Od razu po Rewolucji Godności w 2014 roku w celu rozwiązania tych problemów rozpoczęto 

wprowadzenie na Ukrainie reformy decentralizacji władzy publicznej. Za najważniejszy element tej reformy 

uznano dobrowolnie tworzenie na poziomie lokalnym zjednoczonych hromad terytorialnych (najniższy 

poziom samorządowy), które są o wiele bardziej samowystarczalnymi jednostkami administracyjnymi. 

Osiągnięto to w dużej mierze dzięki przyjęciu pakietu szczegółowych poprawek legislacyjnych dotyczących 

decentralizacji finansów publicznych, co z kolei stwarza lepsze możliwości rozwoju hromad terytorialnych. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie głównych wyników decentralizacji finansów 

publicznych na Ukrainie w latach 2014-2019 oraz rozpoznanie w jaki sposób hromady terytorialne zdążą w 

nowych warunkach zapewnić zrównoważony rozwój swoich terenów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest 

to bardzo ważny temat, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego 

na poziomie lokalnym w XXI wieku. 

Główne założenia i tendencje decentralizacji finansów publicznych na Ukrainie w latach 2014-2019. 

Pełnym początkiem wdrażania reformy decentralizacji na Ukrainie było uchwalenie w kwietniu 

2014 roku Koncepcji reformowania samorządu terytorialnego oraz terytorialnej organizacji władzy1 oraz w 

lutym 2015 roku ustawy o dobrowolnym zjednoczeniu hromad terytorialnych2. W procesie dobrowolnego 

zjednoczenia określały się zdolności potencjalnie zrzeszonych jednostek lokalnych pod względem 

dostępności odpowiedniej infrastruktury, personelu i wystarczających zasobów środków finansowych 

niezbędnych do wykonywania rozszerzonych uprawnień. W tym celu rząd Ukrainy opracował Metodykę 

kształtowania sprawnych hromad terytorialnych3, w której przede wszystkim zdefiniowano “sprawne 

hromady” (samowystarczalne) jako terytorialne hromady wsi (osiedli, miast), które w wyniku dobrowolnego 

połączenia będą zdolne samodzielnie lub za pośrednictwem właściwych organów samorządu terytorialnego 

do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowia, 

polityki społecznej, gospodarki komunalnej, dysponując zasobami kadrowymi, finansowymi i 

infrastrukturalnymi właściwej jednostki administracyjno-terytorialnej.  

Przed reformą na Ukrainie większość z jednostek samorządowych na szczeblu podstawowym miała 

po kilkaset mieszkańców i tam rady nie były w stanie wykonywać funkcji publicznych. W latach 2014–2020 

powstało 1469 sprawnych hromad terytorialnych (rys.1), które zjednoczyły istniejących do tego czasu 11694 

hromad terytorialnych.  

 

 

 

Rys. 1. Dynamika utworzenia zjednoczonych hromad terytorialnych  

na Ukrainie w latach 2014–2020 

Źródło: opracowanie własne. 

 
1 Розпорядження про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, 2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text> (2020, грудень, 28). 
2 Закон про добровільне об’єднання територіальних громад, 2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19> (2020, грудень, 28). 
3 Постанова про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад, 2015  

(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України  

<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF> (2020, грудень, 28). 
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Jednocześnie z tworzeniem pierwszych zjednoczonych hromad terytorialnych wprowadzano 

decentralizację finansów publicznych, obejmującą zwłaszcza zapewnienie stabilnych źródeł dochodów 

lokalnych poprzez zmiany w prawie budżetowym i podatkowym. Hromady otrzymały dodatkowe zasoby 

majątkowe, mianowicie majątek związany z realizacją funkcji publicznych na danym szczeblu. Jednostkom 

samorządu terytorialnego nadano uprawnienia w zakresie zarządzania gruntami na ich terytorium. W zakresie 

finansów publicznych zjednoczonym hromadom terytorialnym udało się uzyskać pewien poziom 

samodzielności, dysponując w dużej mierze własnymi środkami finansowymi. W latach 2014–2019 wystąpił 

czterokrotny wzrost dochodów własnych lokalnych budżetów (rys. 2.). 

 

 

 

Rys. 2. Dynamika wzrostu dochodów własnych lokalnych budżetów na Ukrainie  

w latach 2014–2019 (w miliardach UAH)  

Źródło: 1. 

 

W odniesieniu do niektórych podatków i opłat hromady mają stuprocentowy udział (między innymi 

opłaty handlowe, podatek od nieruchomości, od gruntów, różnego rodzaju kary finansowe), a więc całość 

tych środków pozostaje w budżecie zjednoczonych hromad terytorialnych. Ponadto mają także udział w 

podatkach ogólnopaństwowych, zwłaszcza 60 % w PIT, 25 % w podatku ekologicznym i innych2. Te zmiany 

spowodowały wzrost udziału podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych lokalnych budżetów do 

wysokości blisko 30 %, gdy w 2014 roku ten wskaźnik stanowił zaledwie 0,7 % (rys. 3.). 

 

  

 

Rys. 3. Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych lokalnych budżetów  

na Ukrainie w latach 2014–2019  

Źródło: 3. 

 
1 Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом  

на 10 лютого 2020 (Міністерство розвитку громад та територій України). Портал “Децентралізація”, 15 

<https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/586/Монiторинг__10.02.2020.pdf> (2020, грудень, 28). 
2 Бюджетний кодекс України, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (2020, грудень, 28). 
3 Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом  

на 10 січня 2020 (Міністерство розвитку громад та територій України). Портал “Децентралізація”, 18 

<https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf > (2020, грудень, 28). 
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Źródłem wpływów do budżetu samorządu terytorialnego są także subwencje z budżetu państwa oraz 

środki finansowe na rozwój zjednoczonych hromad terytorialnych. Zaliczyć tu należy następujące jego 

formy: fundusze na wsparcie sektorowej polityki regionalnej, subwencja na rozwój wiejskiej opieki 

zdrowotnej, środki na budowę boisk piłkarskich, subwencje na infrastrukturę oraz na rozwój społeczny i 

gospodarczy, Państwowy Fundusz Rozwoju Regionalnego. Rys. 4 przedstawia dynamikę państwowego 

wsparcia rozwoju zjednoczonych hromad terytorialnych w latach 2014–2019. 

 

Rys. 4. Dynamika państwowego wsparcia rozwoju hromad terytorialnych na Ukrainie  

w latach 2014–2019 (w miliardach UAH)  

Źródło: 1. 

 

Państwowe wsparcie finansowe na rozwój hromad terytorialnych i rozbudowę ich infrastruktury 

wzrosło z 0,5 mld UAH w 2014 roku do 20,75 mld UAH w 2019 roku2. Oprócz tego najważniejszymi 

subwencjami z budżetu państwa są na oświatę oraz na ochronę zdrowia. Żadna hromada terytorialna 

nie negocjuje co roku ich wysokości (algorytmy, na podstawie których są wyliczane, są związane 

z wskaźnikami ludności hromady). Ważnym elementem tych rozwiązań jest zasada głosząca,  

że jeśli hromada zaoszczędzi na wydatkach w danym roku, to nie wpływa to na obniżenie dotacji  

w kolejnym roku. 

Decentralizacja finansów publicznych na Ukrainie nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem 

do tego, aby wzmocnić możliwości samorządu terytorialnego. Dla tego reformą także wprowadzono wyraźny 

podział zadań jednostki samorządu terytorialnego na własne i zlecone. Do zadań własnych hromady 

terytorialnej należy: planowanie rozwoju hromady i kształtowanie budżetu, zarządzanie gruntami i zasobami 

naturalnymi, rozwój infrastruktury lokalnej, świadczenie usług mieszkaniowych i komunalnych, utrzymanie 

ulic i dróg na terenie hromady, ochrona porządku i bezpieczeństwa przez funkcjonowanie policji 

municypalnej, organizowanie przewozów pasażerskich, staż pożarna itd. Ponadto hromada terytorialna 

otrzymała spektrum zadań zleconych: pomoc społeczna przez centra terytorialne, zarzadzanie szkołami i 

przedszkolami, podstawowa opieka zdrowotna, utrzymania i organizacja dzielności domów kultury, klubów, 

 
1 Ibid. 21. 
2 Ibid. 
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bibliotek, stadionów, boisk oraz świadczenie usług publicznych przez odpowiednie centra w hromadach1. 

Oprócz tego w hromadzie powinno się mieszkańcom świadczyć usługi wcześniej realizowane przez władze 

państwowe, takie jak: wypłata emerytur, zasiłków, kontrola stanu sanitarnego, obsługa skarbowa, rejestracja 

aktów stanu cywilnego i inne. 

 

Współczesne kierunki polityki lokalnej w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju. 

Stworzenie sprawnej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego dzięki przeniesieniu do niej 

możliwie maksymalnej liczby uprawnień, przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych aktualizuje 

zasady prowadzenia polityki lokalnej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Hromady muszą przyjąć 

współczesny model rozwoju2:  

– radzić sobie z wyzwaniami w sposób zintegrowany i całościowy;  

– łączyć podejście związane z miejscem z podejściem zorientowanym na ludzi;  

– łączyć formalne struktury administracji z elastycznymi, nieformalnymi strukturami zarządzania, 

które odpowiadają skali występowania danego problemu (horyzontowi terytorialnemu i czasowemu);  

– tworzyć systemy zarządzania umożliwiające budowanie wspólnych wizji godzących rywalizujące 

ze sobą cele i sprzeczne modele rozwoju;  

– współpracować w celu zapewnienia spójnego rozwoju przestrzennego oraz efektywnego 

wykorzystania zasobów. 

Przejście do zrównoważonej modeli rozwoju wymaga od hromad terytorialnych rozwiązywania 

problemów narastających od początku odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Jeszcze do niedawna 

państwo ukraińskie cechowało się szerokim zakresem uprawnień władz centralnych, które miały władzę 

decyzyjną także w sprawach lokalnych. Samorząd terytorialny był pozbawiony szerokich kompetencji oraz 

możliwości samodzielnego rozstrzygania spraw o lokalnym znaczeniu. W wyniku tego nadal istnieje 

nieskuteczna sieć obiektów społecznych w hromadach, która jest w większości pozostałością jeszcze 

z czasów radzieckich. 

Jednostki lokalne wydają się najbardziej odpowiednie dla poziomu organizacji przestrzennej, 

na którym możliwe staje się uwzględnienie zarówno ekologicznych, ekonomicznych, jak i społecznych 

problemów rozwoju3. Takie założenie ma stymulować władze lokalnie do efektywnego zarządzania 

w różnych sferach. Zmiany w systemie edukacji polegają na likwidacji szkół z niską liczbą uczniów na wsi, 

co ma zmniejszyć wydatki na oświatę oraz przyczynić się do racjonalnego wykorzystania środków 

finansowych. Decentralizacja w sferze ochrony zdrowia przewiduje, oprócz zmiany systemu finansowania 

podstawowych usług medycznych, także kształtowanie okręgów i rad szpitalnych w celu lepszego 

świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia. Podniesieniu jakości i dostępności usług administracyjnych 

ma służyć tworzenie centrów świadczenia usług administracyjnych, w których mieszkańcy będą otrzymywać 

szerokie spektrum usług, w tym dotyczące wydawania rozmaitych dokumentów, wyciągów, pozwoleń i 

zaświadczeń, rejestracji miejsca zamieszkiwania, gospodarki gruntami, budownictwa, zezwoleń 

na użytkowanie itd.  

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na Ukrainie nie ma ciągłego wzrostu gospodarczego, a w wielu 

miastach i wsiach występuje stagnacja gospodarcza, wydaje się, że główną barierą realizacji koncepcji 

zrównoważonego rozwoju na praktyce będzie zagrożenie niedostatku środków materialnych i 

niematerialnych dla rozwoju hromad terytorialnych. Wśród istotnych czynników z tego zakresu wymienia 

się postępujące bezrobocie, niską aktywność biznesu innowacyjnego, deficyt miejsc pracy, eksport surowców 

i wyczerpywanie zasobów materialnych. Oprócz tego należy analizować spadek liczby mieszkańców małych 

i średnich miast oraz wsi, wobec procesów starzenia się społeczności lokalnych wzrasta znaczenie mobilności 

i negatywnego salda migracji ludzi młodych, zwłaszcza osób z wyższym wykształceniem.  

W przypadku wystąpienia stanu kryzysowego w hromadach należy zwrócić uwagę na innowacji 

w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. Do kompleksowego procesu odnowy obszarów zdegradowanych, 

na których koncentrują się problemy społeczno-ekonomiczne, środowiskowe czy techniczne, odnosi się 

 
1 Мягкоход, В., Вернигор, Ю., Чепель, О., Баран, М. (2017). Формування спроможних територіальних громад. 

Проект USAID Пульс, 8-9 <https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/otgbook3new_obgortka_i_blok.pdf> 

(2020, грудень, 28). 
2 Europejska, K. (2011). Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy. Dyrekcja Generalna ds. Polityki 

Regionalnej, Luksemburg, 9. 
3 Katoła, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 229, 95. 
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rewitalizacja jako narzędzie lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju. Obejmuje ona zespół 

kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny (hromadę), opartych na 

aktywnej współpracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz podmiotów społecznych. 

Najważniejszym rezultatem prawidłowo przeprowadzonych programów rewitalizacyjnych jest 

zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w trzech podstawowych obszarach: gospodarczym, 

społecznym i środowiskowym. Można wymienić liczne korzyści, jakie płyną z rewitalizacji: umacnianie 

tożsamości miejsca, pobudzanie aktywności mieszkańców, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, nowe 

miejsca pracy, pobudzenie ruchu turystycznego1. 

Aby polityka zrównoważonego rozwoju terytorialnego na Ukrainie się stała realnością, niezbędna jest 

współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na terenie hromady podmiotami biznesu i 

społeczności obywatelskiej. Rewitalizacja jest szansą na rozwiązanie części problemów mieszkańców i 

zaniedbanych terenów, ale niezbędnym elementem powodzenia tego procesu jest przeprowadzenie go w 

ramach szeroko zakrojonej współpracy międzysektorowej. Brak wspólnych działań może owocować 

rozwiązaniami niezaspokajającymi realnych potrzeb, a jedynie pozornie na nie odpowiadającymi2. Oprócz 

tego w przypadku rewitalizacji to najczęściej samorządy inicjują działania, chociaż umiejętne wsparcie 

inicjatyw oddolnych może przynieść potrzebne rozwiązania w kontekście zrównoważonego rozwoju hromad.  

 

Podsumowanie. 

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza danych dotycząca wdrażania decentralizacji finansów 

publicznych na Ukrainie w latach 2014-2019 pozwala na kilka wniosków: 

1. Decentralizacja finansów publicznych jest częścią szerszej reformy samorządu terytorialnego oraz 

terytorialnej organizacji władzy na Ukrainie, która ma na celu kształtowanie sprawnych hromad 

terytorialnych pod względem wystarczających zasobów środków finansowych niezbędnych do wykonywania 

rozszerzonych uprawnień. 

2. Zapewnienie stabilnych źródeł dochodów lokalnych poprzez zmiany w prawie budżetowym i 

podatkowym (jednym z głównych jest 60% w PIT) sprowokowało czterokrotny wzrost dochodów własnych 

lokalnych budżetów, wzrost udziału podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych lokalnych budżetów 

do wysokości blisko 30 %. 

3. W ramach reformy stworzono skuteczny system państwowego wsparcia finansowego rozwoju 

zjednoczonych hromad terytorialnych, który obejmuje fundusze na wsparcie sektorowej polityki regionalnej, 

subwencję na rozwój wiejskiej opieki zdrowotnej, Państwowy Fundusz Rozwoju Regionalnego, subwencję 

na infrastrukturę oraz na rozwój społeczny i gospodarczy itd.  

Reasumując, należy stwierdzić, że dzięki przeniesieniu alokacji odpowiednich zasobów finansowych 

na szczebel lokalny oraz systemu uprawnień obywatele otrzymali możliwość samodzielnego podejmowania 

decyzji o kierunkach rozwoju własnych miejscowości, ponosząc osobistą odpowiedzialność za ich 

wprowadzenie w życie. Te kierunki należy rozpatrywać w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju, 

pragnąc poprawić jakość i dostępność usług publicznych, rewitalizować obszary zdegradowane. Projekty 

rewitalizacyjne mają się pojawić w strategiach rozwoju hromad terytorialnych oraz połączyć środki 

finansowe sektorów publicznego i prywatnego na ich realizacje. 
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FOR STRENGTHENING THE FINANCIAL  

AUTONOMY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

IN UKRAINE IN DECENTRALIZATION PROCESS 

The article examines the impact of administrative and financial decentralization processes on the 
local financial system of Ukraine. It defines the main transformational changes in the local financial 
system because of the implementation of the restructuring measures. It identifies the risks that 
affect the financial autonomy of local self-government bodies, and, in particular, the formation of 
local budget revenues under decentralization: formation of local budget revenues from personal 
income tax; reduction of income of certain territorial communities as a result of cancellation of 
the gasoline excise duty income to local budgets; insignificant or missing tax revenues from public 
utilities. There are the measures suggested to minimize these risks. In particular, it is necessary to: 
change the procedure for personal income tax charge (at the place of residence of the natural 
person); ensure the charge of a part of the deductions from the income tax of private enterprises 
to the budgets of communities; enhance the control over the effective use of funds by the public 
utilities; take stock of all real estate property as well as make changes to the process of immovable 
property tax administration other than land tax, in particular, in the taxable base (establishment 
of the taxable base in terms of market or estimated value of real estate property). Institutional 
restructuring of the national system of local taxes and fees under decentralization should be 
considered in the context of building the model of local taxation, in terms of which the powers of 
local self-government bodies will include the right to introduce a list of local taxes and fees, and 
tax rates in accordance with the limits established by the law. At the same time, stimulation of 
economic development of territories (attracting investments, supporting entrepreneurs, 
developing specific industries) will increase the revenues of local budgets and, as a result, improve 
the quality of public goods and services to population. 
Key words: decentralization, local self-government bodies, local financial industry, local budget, 
united territorial community, financial autonomy. 

Problem statement. Administrative and financial decentralization, which has been taking place 

in Ukraine in recent years and is recognized as one of the most successful reforms, is a complex and a priori 

ambiguous process for the development of the socio-economic system of any country. This is confirmed by 

the experience of states that have implemented such reforms, and domestic practice. Of course, not all results 

of the first stage of decentralization in Ukraine can be considered unequivocally positive. Moreover, the steps 

taken have created new risks for the territorial development of the state and new challenges for regional 

policy, which must be taken into account in the next stages. 

Analysis of recent research and publications. Theoretical and practical aspects of financial support 

of local government, formation of tax and budgetary potentials of administrative-territorial units were 

considered in the works of many domestic and foreign scientists, such as E. Balatsky, F. Veylenkurt, 

A. Varudakis, G. Gabori, S. Gray, IO . Yevtushenko, V. Kravtsiv, E. Konyarova, I. Lunina, R. Musgrave, 

V. Oparin, A. Osipov, K. Pavlyuk, Y. Pasichnyk, S. Slukhai and others. 

Strengthening the financial basis of local self-government was studied in the works of such leading 

scientists as R. Arendt, R. Bal, A. Gosh, R. Ebel, T. Yefimenko, O. Zamaslo, S. Yilmaz, D. Kim, D. King, 

O. Kirilenko, M. Qureshi, E. Letuz, D. Martinez-Vazquez, D. Ostri, G. Peter, A. Rodriguez-Pose, R. Roy 

O. Sidorovich, D. Stegarescu, D. Traisman, K. Halbert. 
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At the same time, despite significant scientific achievements, the problem of strengthening the financial 

independence of local self-government in the context of decentralization remains unresolved. Currently, this 

concerns the problem of generating local budget revenues, which should ensure proper financial 

independence of local governments. 

The aim of the article. The purpose of the article is to develop practical recommendations 

for strengthening the financial independence of local self-government in a decentralized environment. 

Key study finding. The constitutional principles of local self-government in Ukraine determine 

the regulatory framework and financial basis for the activities of local self-government bodies. However, 

the development of local self-government for a long time took place only at the level of cities of regional 

importance, as the vast majority of territorial communities due to their excessive fragmentation and extremely 

weak material and financial base were unable to fully exercise their powers, ensure proper implementation 

of local and state. 

With the ratification of the Association Agreement between Ukraine and the EU, our country has 

chosen the direction and priorities for further development. To confirm this vector, the Sustainable 

Development Strategy «Ukraine – 2020»1 was adopted, which provides for 62 sectoral reforms, among which 

the most important are decentralization and public administration reform. 

Reforming the system of local self-government in accordance with the priorities and provisions 

of financial decentralization provided for the need for large-scale changes in the administrative-territorial 

structure and financial system of the state, associated with a significant redistribution of powers, 

responsibilities and financial resources between state bodies and local government. 

Prior to the beginning of the decentralization reform, the financial resources of the territorial 

communities in many administrative-territorial units were very limited. First, low revenues did not provide 

real opportunities for local governments to be financially independent and to influence socio-economic 

processes in the regions. Second, access to borrowing markets was constrained by high rates, the payment of 

which exceeded the burden on local budgets. Third, the mechanism of using budget funds did not ensure 

the satisfaction of public needs.  

Amendments2 to the Budget Code of Ukraine have expanded the revenue base of micro-budgets 

by including in the budgets of the united territorial community fees for the provision of administrative 

services, state duties and increase in tax collection. Stable sources of income were fixed for local budgets – 

personal income tax (according to the new insurance standards – 60% of united territorial community 

budgets) and income tax on enterprises and financial institutions of communal property.  

Amendments3 to the Tax Code of Ukraine enshrined in the budgets of the united territorial community 

excise tax on alcoholic beverages, tobacco products and fuel, as well as the right of local authorities to set tax 

rates (within the limits set at the state level) on real estate for residential and non-residential real estate. 

However, neither at the start of the reforms nor after six years of their implementation has 

the government developed a clear model for the redistribution of resources, areas of responsibility and control 

between the national, regional and local levels of government. As a result, against the background of the 

general euphoria from a number of the first positive results, the problems faced by territorial communities 

and regional authorities are often ignored, gaining new powers, as well as risks for their functioning and 

for socio-economic development of Ukraine in general. 

In general, the study of institutional changes in the financial independence of local self-government 

in Ukraine in the context of decentralization revealed a number of risks that may affect the mechanism 

of financial support of local government, and in particular the formation of local budget revenues in the 

near future. 

1. Risks of formation of local budget revenues from personal income tax. Personal income tax occupies 

the largest share in the structure of local budgets (in 2014-2020, the share of personal income tax in local 

 
1 Указ про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», 2015 (Президент України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text> (2021, January, 14). 
2 Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, 2014 

(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України  

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text> (2021, January, 14). 
3 Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи, 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text> (2021, January, 14). 
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budget revenues was 53-87%). There are three aspects that can lead to risks of filling united territorial 

community budgets at the expense of personal income tax. 

The first is the high share (role) of individual legal entities that transfer personal income tax to their 

employees in the total amount of its revenues to the territorial community budget. That is, it is about how 

much local budgets depend on personal income tax revenues, which are transferred by large taxpayers. If 

such revenues are provided by one or two businesses, there is a risk of a significant reduction in community 

budget revenues in the event of closure, relocation of production to another region or in case of unfavorable 

market conditions. The second risk for the formation of united territorial community budget revenues from 

personal income tax revenues is the share of budgetary institutions and organizations in these revenues. The 

high share of budget institutions in the amount of personal income tax to community budgets, on the one 

hand, is a fairly stable source of budget, but, on the other hand, the prospects for the development of such a 

community is low, as there is a situation where funds accumulated from personal income tax (as the main 

sources of formation of own budget revenues) go to pay for employees of the budget sphere. And the third 

risk associated with the receipt of personal income tax in territorial community budgets is informal 

employment. The number of officially employed citizens has a direct impact on the formation of local budget 

revenues, as it is their salaries that are actually the basis for the formation of personal income tax revenues. 

2. Reduction of income of certain territorial communities as a result of cancellation of the gasoline 

excise duty income to local budgets. In 2017-2020, local budgets had a kind of bonus to fill their budgets, 

which was provided to them from territorial community businesses (gas stations) located on their territory, 

part of the national excise tax on fuel produced in Ukraine and imported into Ukraine. But from 2021, this 

tax will be fully credited to the State Road Fund. 

3. Insignificant or missing tax revenues from public utilities. This leads not only to the fact that utilities 

company do not make a profit1, but also to the inefficient (and often illegal) use of local budget funds that 

come to utilities company to finance targeted programs or to increase their authorized capital. As a result, it 

becomes a brake on the effective development of united territorial communities. 

To eliminate these risks it is advisable: 

1. To increase revenues from the main source of local budget revenues – personal income tax – it is 

necessary to change the procedure for administration of personal income tax – at the place of residence of an 

individual. Although in Ukraine personal income tax goes to both state and local budgets (in accordance with 

the proportions set by the Budget Code), the question of the rationality of its distribution between local 

budgets does not lose its relevance. We are talking about the possibility of changing the procedure for 

crediting personal income tax to local budgets at the place of residence of the individual payer. Nowaday, 

personal income tax is paid to the appropriate budget at the location of the employer2. That is, for many years 

there has been a situation in which residents of the territorial community, working outside it, support the 

development of the community where the enterprise is located (because personal income tax goes to the 

community budget where the enterprise is located), while workers and their families receive social services 

educational, medical, cultural) in the communities where they actually live. And this already leads to a certain 

disproportion in the availability of sources for the development of territorial communities.  

Foreign experience of personal income tax administration in countries where it is credited to local 

(regional) budgets shows that the tax is credited at the place of residence and not at the place of work of 

individual payers (USA and Scandinavia3). 

Changing the procedure for enrolling personal income tax at the place of residence of an individual for 

territorial communities (especially those who are "exporters" of labor) in Ukraine can provide a number of 

positive changes in the direction of decentralization: 

– strengthen the financial independence of territorial communities, as each community will receive 

one of the main sources of budget revenues; 

– opportunities for the implementation of social and infrastructure projects will increase due to the 

increase in the level of own income of the territorial community; 

 
1 Гончapенко М. В. (2017). Мехaнізми фоpмувaння фінaнсових pесуpсів теpитоpіaльних гpомaд в умовaх 

децентpaлізaці. Мехaнізми деpжaвного упpaвління, 2, 62-67. 

2 Бюджетний кодекс України, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (2021, January, 16). 
3 Cerniglia, F. (2020). Decentralization in the Public Sector: Quantitative Aspects in Federal and Unitary Countries. 

Journal of Policy Modelling, 25, 749-776. 
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– the motivation of local governments to develop favorable living conditions, improve the quality and 

quantity of social services provided to community residents will increase, as local budget revenues will be 

directly correlated with the number and income of the population; 

– strengthen the interest of local governments in increasing the number of employed residents (on 

which budget revenues will depend). 

Despite the logic of changing the procedure for crediting personal income tax of local budgets at the 

place of residence of an individual, it is accompanied by certain difficulties and problems: 

– the complexity of tax administration is growing, which will require additional costs and time; 

– the need for constant control of the employee’s place of residence for the correct and timely transfer 

of tax; 

– achieving a positive effect for communities can be offset if a significant number of unemployed 

people live within it (for example, pensioners or people who are not officially employed anywhere). 

One of the main risks of changing the direction of personal income tax inclusion in the local budget at 

the place of residence of individuals can be considered a decrease in the motivation of local governments in 

the development of large enterprises in their community. Because no matter where the resident of the 

community will work, the tax on his income will go to the budget of the community where he lives. Foreign 

scholars are inclined to believe that the most acceptable option is a separate accounting for the calculation of 

personal income tax (depending on the place of residence of employees), its payment and reporting will be 

carried out by one tax agent – the employer. And such territorial agent will be controlled by several territorial 

bodies of fiscal service. 

From our point of view, this approach is the most acceptable for the state, as it will save budget funds 

(compared to the option of allocating and transferring personal income tax amounts to the State Treasury 

Service of Ukraine) and will be easier to control (compared to option under which individuals will 

independently act as tax agents). 

2. At the national level to ensure the receipt of part of the deductions from income tax of private 

enterprises to the budgets of united territorial community (for example, from 10% of income tax of private 

enterprises coming to regional budgets, 5% to the budget of united territorial community, where the company 

is located) by amendments to the Budget Code of Ukraine. This would, firstly, be a partial compensation to 

united territorial community budgets for the loss of excise revenues from fuel, and secondly – an additional 

incentive for local governments to attract private business to the territory of territorial community. 

It should be noted that this practice is used in some European countries. For example, in the Czech 

Republic in 2019, 3.9% of the total consolidated budget revenues from corporate income tax were received 

by municipal budgets, and in Denmark, local budgets received 15.24% of total revenues from corporate 

income tax1. 

3. Local governments need to strengthen control over the effective use of funds by utilities. To do this, 

it is necessary to make the activities of utilities as transparent as possible (by publishing information on the 

official websites of communities, as well as conducting an independent audit of their activities); to develop 

the procedure for appointing the heads of utility companies on a competitive basis, which will involve 

professionals in their management; set tariffs for utility services that would allow them to operate on a self-

sustaining and profitable basis. 

4. Increase the value of real estate tax in the formation of local budget revenues by recalculating all 

real estate, as well as changes in the mechanism of tax administration, in particular, in the tax base 

(establishing a tax base based on market or estimated real estate value). 

To increase local budget revenues from the taxation of real estate other than land, it is necessary: 

1) to conduct a total recalculation of privately owned real estate of both individuals and legal entities, 

by imposing an obligation on real estate owners to verify the data specified in the documents on ownership 

with the relevant data of the State Register of Real Property Rights. 

2) to change the base of collection and the procedure for setting the tax rate. Experts of the group "Tax 

and budget reform of the resuscitation package of reforms"2 for the tax base propose to establish the value 

of real estate, calculated indirectly on the basis of mass valuation per unit area on which they are located, 

using a formula that takes into account various characteristics of such area. , soil properties, purposes of use, 

 
1 Eurostat (2021). Database <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database> (2021, January, 10). 
2 Дубровський, В., Черкашин, В. (2016). Як удосконалити податок на нерухоме майно в Україні? Європейський 

інформаційно-дослідницький центр, 1, 1-39. 
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etc.); and to set the tax rate uniform across the country, without any differentiation in terms of real estate 

(residential or non-residential, commercial or industrial), citing the prevention of corruption among local 

governments or pressure on them by stakeholders (owners of significant volume) real estate) when rates 

are set. 

This approach seems logical at the present stage of Ukraine’s development. However, we offer some 

modifications: 

– to introduce periodic (for example, once in 5-7 years) double valuation of the market value of real 

estate (public and private appraisers), and to determine the tax base as the arithmetic mean of the established 

values. 

– to establish a single tax rate throughout Ukraine (in terms of individuals and legal entities). 

For example, for individuals – low (0.1% of the estimated (market) value of real estate), and for legal entities 

to set a higher tax rate – for example, 1% of the estimated (market) value of the object). 

Conclusion. The most important principle of local self-government is the principle of independence. 

The completeness of the implementation of this principle is determined by the level of economic 

independence of territorial communities and its main component – financial independence. At the same time, 

ensuring the independence of these bodies from the state authorities in resolving financial issues is a priority, 

because it is a key condition for the realization of all other rights and opportunities of local government, 

which are guaranteed by law. 

Analyzing the successful experience of reforms of administrative-territorial organization and local self-

government of European countries, it should be noted that the basis of financial self-sufficiency of local self-

government is the own income of territorial communities, which is formed primarily by local taxes. 

The current system of local taxes and fees in Ukraine is not effective and some taxes are difficult to 

apply to local budgets, especially in rural united territorial community. Institutional reform of the domestic 

system of local taxes and fees in the context of decentralization should be considered in the context of building 

a model of local taxation, within which the powers of local governments will include the right to introduce a 

list of local taxes and fees and tax rates in accordance with tax law. boundary limits. A necessary precondition 

for the objectification of the exercise of such powers is the regulatory (at the national level) regulation of the 

requirements for these taxes and fees, as well as the formalization of the procedures for their introduction and 

administration. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО  

ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

The article considers the basic concepts of the terms "innovation", "innovative entrepreneurship". 
It was found that the cyclicality and instability of the national economy have a negative impact on 
the functioning of innovative entrepreneurship, which leads to job losses, reduced investment in 
human development, increased unemployment and exacerbation of other socio-economic 
problems. The necessity of formation and development of innovative economy as a basis is 
substantiated achieving the competitiveness of the national economic system in the conditions of 
global competition strengthening. The system components of innovative entrepreneurship are 
considered. Emphasis is placed on the fact that entrepreneurship should be considered as a special 
form of management that is constantly transformed in the historical dimension through the 
emergence of new views of famous political economists, renewal of economic relations, changes 
in population mentality, the emergence of different sizes and forms of ownership, their 
maturation, adaptation and extinction. Just as in public life, an important role is played by 
industries that are based on so called high technologies, as well as industries that directly meet 
the needs of people, so the industry is considered as the most productive area in the introduction 
of innovations. Today, the main tasks are the transition to accelerated innovation development 
and the strategy of knowledge economy, the structure of which includes intellectual resources, 
intellectual capital, science, processes of transfer of the results of creative activity in the 
production of material goods. Let us accept that the state of innovation processes in the industry 
of our country is not comforting and does not correspond to the level of industrialized countries. 
Thus, the main problems of innovative development of Ukraine’s economy are reducing the level 
of gross domestic product and low level of development and consumption of innovative products. 
Key words: entrepreneurship, innovation, modernization, innovation activity, innovation process 

Постановка проблеми. Особлива увага приділяється питанням впровадження інновацій 

у виробничий процес підприємств різних формах господарювання вже тривалий час, що знаходиться 

у колі інтересів багатьох вчених. Невпинний розвиток технологій, науково-технічних розробок 

та в цілому технічного прогресу стимулює подальшу необхідність використання новітніх підходів 

до створення кінцевого інноваційного продукту, а також до сутності модернізації економіки 

країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питання впровадження інновацій 

у підприємницький процес займалися багато вчених як закордоном, так і в Україні. Зокрема 

І.М. Буднікевич, І.М. Школа, Б. Санто, Р.А. Фатхутдінов, Б.І. Шайтан, В. Сизоненко, М. Крупка, 

Л. Овчаренко, В. Мединський та С. Ільдеменов, О. Критик та О. Муравйов, З. Варналій, В. Зянько. 

На даний час в Україні відсутній єдиний механізм інноваційного розвитку. Науковці відзначають 

велику роль інноваційного підприємництва у процесі економічного зростання, як стратегічну 

складову перебудови національної економіки та як нову систему стратегічного розвитку 

підприємства чи окремої галузі. 
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Формулювання цілей статті. Зокрема, у рамках даної статті буде розглянуто важливу роль 
інноваційного підприємництва як важливої складової структурної модернізації економіки 
інноваційного розвитку сучасного підприємства. 

Опис основного матеріалу дослідження. Структурна модернізація економіки має на меті 
формування нової економічної політики, в основі якої лежить інноваційний розвиток країни. 
В умовах модернізації економіки України відбувається якісний перехід до моделі «економіки знань», 
де інновації змінюють товарні вироби. Як зазначається в національній доповіді «Інноваційна 
Україна – 2020», структурно-технологічні зрушення, що відбулися у роки незалежності, мали 
стихійний характер, а основні механізми зростання продовжують концентруватися у групі галузей, 
чия конкурентоспроможність переважно залежить від використання екстенсивних факторів 
виробництва та потребує відносно невисокого рівня інноваційної активності, ґрунтуючись 
на експорті сировинних товарів і продукції нижчих виробничих переділів, що зумовлює низьку 
конкурентоспроможність економіки, нееквівалентний обмін і значне відставання країни в соціально-
економічному розвитку 1. 

В сучасних умовах інноваційне підприємництво є доволі важливим фактором структурної 
перебудови економіки. Інноваційне підприємництво, як інституційний сектор, забезпечує гнучкість, 
підвищує адаптивність економічної системи та стимулює соціально-економічний розвиток. Загалом, 
підприємництво виступає як основа інноваційного процесу, тобто новаторство є не тільки 
визначальною ознакою підприємницької діяльності, а й основним чинником економічної динаміки, 
за допомогою якого реалізуються нові методи виробництва і збуту продукції.  

Економічне поняття термінів «підприємництво» та «інновація» є діалектичною єдністю двох 
боків специфічного виду діяльності господарюючих суб’єктів. Підприємництво – це тип 
господарської поведінки, що характеризується креативністю і ризикованістю. Інновація – практичне 
втілення даного типу поведінки, що складається з удосконалення методів виробництва і збуту 
продукції, поліпшення її споживчих характеристик і отримання економічного ефекту 
від нововведень2. Звідси, підприємницька діяльність виступає як основа інноваційного процесу, 
як вид господарської діяльності, який продукує інновації. 

Саме інновація є основним елементом у системі інноваційного підприємництва, що визначає 
розвиток виробництва матеріальних і нематеріальних благ (табл. 1).  

Таблиця 1 

Визначення сутності економічного терміну «інновація» 

Автор Визначення терміну «інновація» як процесу 

І.М. Буднікевич,  
І.М. Школа 

«комплексний процес, спрямований на створення, розроблення та доведення 
наукової чи будь-якої іншої нової ідеї до стадії комерційного використання та 
поширення в економіці»3. 

Б. Санто «суспільно-технологічний процес, який через практичне використання ідей та 
винаходів приводить до створення кращих за своїми якості виробів, технологій та 
дає прибуток, її поява на ринку може принести додатковий дохід»4. 

 Визначення терміну «інновація» як результату 

Р.А. Фатхутдінов «кінцевий результат впровадження новації з ціллю зміни об’єкта управління і 
отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого 
виду ефекту»5. 

Б.І. Шайтан «результат впровадження наукових знань та науково-дослідних робіт у виробничо-
господарську діяльність»6. 

Сформовано на основі джерел [2,3,4,5] 

 
1 Геєця, В. М. (2015). Інноваційна Україна 2020: національна доповідь. Київ: НАН України. 
2 Кукса, І. М. (2014). Механізм державного регулювання інноваційного розвитку АПК. Київ: Сік Груп Україна. 
3 Буднікевич, І. М., Школа, І. М. (2002). Становлення регіонального ринку інновацій в Україні. Чернівці: Зелена 

Буковина. 
4 Санто, Б. (1990). Инновация как средство экономического развития. Москва: Прогресс. 
5 Фатхутдинов, Р. А. (2008). Инновационный менеджмент. Питер. 
6 Шайтан, Б. И. (2005). Инновации в АПК и роль службы сельскохозяйственного консультирования. 

Инновационная деятельность в АПК: опыт и проблемы: материалы Междунар. научно практ. конф.  

(13-14 января 2005). Москва, 206-213. 
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В сучасних умовах інноваційне підприємництво є доволі важливим фактором структурної 

перебудови економіки. Інноваційне підприємництво, як інституційний сектор, забезпечує гнучкість, 

підвищує адаптивність економічної системи та стимулює соціально-економічний розвиток. Загалом, 

підприємництво виступає як основа інноваційного процесу, тобто новаторство є не тільки 

визначальною ознакою підприємницької діяльності, а й чинником економічної динаміки, 

за допомогою якого реалізуються нові методи виробництва і збуту продукції. 

Зупинимось детальніше на визначенні терміну «інноваційне підприємництво» науковими 

дослідниками. 

В. Сизоненко «визначає інноваційне підприємництво як вид діяльності, спрямований 

на створення нового попиту на продукти, технології, послуги, що супроводжується формуванням 

відповідних новітніх методів організації виробництва та управління, комерційного використання 

нововведень»1.  

М. Крупка вважає, що «підприємництво саме по собі є інноваційним, але при цьому наголошує, 

що на практиці існує тенденція щодо виокремлення у певну групу підприємств, які спеціалізуються 

на інноваційній діяльності»2. 

Л. Овчаренко розглядає «інноваційне підприємництво як форму реалізації інтелектуальної 

власності, або ж тип діяльності, сукупність економічних відносин, яка спрямована на створення або 

пошук інтелектуального товару, його виробництво та розповсюдження з метою отримання 

прибутку»3. 

Дослідники В. Мединський та С. Ільдеменов вважають, що «інноваційним слід вважати 

підприємництво, основу якого складає виробництво науково-технічної продукції (товарів та послуг) 

та інтелектуальне виробництво»4. 

О. Критик та О. Муравйов «виділяють в інноваційному підприємництві таку характеристику, 

як комплексність підходу до комерціалізації нововведень, трактуючи поняття "інноваційне 

підприємництво", як різновид підприємницької діяльності, спрямованої на створення та комплексне 

використання нововведень, що сприяють в умовах підвищеного ризику інвестування отриманню 

прибутку та збільшенню науково-технічного потенціалу за рахунок розвитку піонерних виробництв, 

трансферу технологій подвійного призначення, підвищення конкурентоспроможності продукції» 5. 

З. Варналій «вбачає в інноваційному підприємництві процес створення та комерційного 

використання техніко-технологічних нововведень»6. 

В. Зянько «виділяє в інноваційному підприємництві його регулярність, визначаючи його як 

особливий процес господарювання, який орієнтований на інновації, постійний пошук нових 

можливостей, впровадження нових процесів чи покращення існуючих. Він вважає, що "інноваційне 

підприємництво – це економічна діяльність зі створення та управління інноваційним підприємством 

з метою розробки, впровадження та комерційного використання різного роду інновацій»7. 

Проаналізувавши підходи вчених до розкриття змістових характеристик інноваційного 

підприємництва, сформуємо власний погляд визначення даного терміну. Під інноваційним 

підприємництвом будемо розуміти ефективний інструмент структурної розбудови економіки. 

У сучасних умовах модернізація економіки набуває якісно нового змісту і є однією з передумов 

розвитку країн світу та підвищення їх конкурентоспроможності на світових ринках. Вона передбачає 

нарощування інноваційного потенціалу країни, створення умов для розвитку різних галузей 

 
1 Сизоненко, В. О. (2004). Формування і розвиток національної системи підприємництва: теоретико-методологічні 

ас- пекти і механізми реалізації. Київ: Київський університет. 
2 Крупка, М. І. (2001). Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів: 

ВЦ Львівського національного університету імені Івана Франка. 
3 Овчаренко, Л. В. (2002). Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва 

в перехідній економіці: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ: КНУ 

ім. Т.Шевченка. 
4 Медынский, В. Г., Ильдеменов, С. В. (1999). Реинжиниринг инновационного предпринимательства. 

Москва: ЮНИТИ. 
5 Крутик, А. Б., Муравйов, А. И. (2001). Антикризисный менеджмент.Санкт-Петербург: Питер. 
6 Варналій, З. С. (2007). Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети. 

Економіст, 9, 36-39. 
7 Зянько, В. В. (2005). Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку. Вінниця: 

Універсум. 
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економіки, оновлення їхньої матеріально-технічної бази, стимулювання інвестиційних процесів, 

впровадження сучасного типу виробничих технологій для виробництва інноваційної 

конкурентоспроможної продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, розвиток 

безпосередньо на виробництві наукоємних галузей, що забезпечують отримання найкращих 

результативних показників інноваційних підприємств. 

Розглядаючи систему понять інноваційного підприємництва виділимо такі важливі економічні 

складові елементи, як інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційна політика, 

інноваційний потенціал (рис. 1). 

 

Рис. 1. Складові елементи інноваційного підприємництва 

Джерело: складено автором 

 

Єдиної думки серед спеціалістів та науковців щодо визначення цих складових елементів 

не існує, незважаючи на схожість, ці терміни мають різні економічні явища і процеси. 

Під інноваційною діяльністю розуміємо будь-яку діяльність, яка пов’язана з продукуванням 

нових наукових ідей, їх реалізацією у матеріальній і нематеріальній сфері, що зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоспроможних товарів, робіт і послуг. 

Найважливішими показниками результативної інноваційної діяльності, пов’язаними 

з модернізацією є рівень інноваційної активності підприємств і організацій галузей економіки, а 

також обсяги випуску нової інноваційної продукції, яка реалізується не лише на внутрішньому, а й 

на зовнішньому ринках. Тому, інноваційно активні підприємства визначають майбутній розвиток 

економіки країни та її конкурентні позиції на світовому ринку. Вони є точками найбільш швидкого 

економічного зростання, біля яких формується інноваційне середовище. Розвиток таких підприємств 

у різних галузях позитивно впливає на економіку країни загалом і зумовлює необхідність 

інноваційних упроваджень. 

Зазначимо, що інноваційна діяльність повинна здійснюватись у кілька етапів, які дозволять 

підприємству досягнути бажаного результату з мінімальними витратами та втратами часу (рис.2). 

Можемо назвати основні етапи, які має пройти підприємство при здійсненні інноваційної політики. 

На першому етапі визначається мета та завдання інноваційної діяльності, аналіз ринку, 

зовнішнього, внутрішнього середовища підприємства, планування технічних, економічних та 

фінансових напрямів роботи. Другий етап включає в себе інструменти реалізації інноваційної 

діяльності та визначення джерел фінансування. В подальшому відбувається добір кадрів, розподіл 

функціональних обов’язків.  

Мотивація ІД передбачає використання стимулів для оптимізації процесу здійснення інновацій. 

Подальшими кроками є зіставлення здобутих результатів із запланованими та оцінювання 

ефективності та планування перспектив інноваційної діяльності. 

На кожному з етапів підприємство повинно враховувати особливості реалізації інноваційної 

діяльності та управління нею, щоб максимально оптимізувати цей процес здійснення. 

Інноваційний процес – послідовний ланцюг подій, в якому новація з ідеї перетворюється 

на розробки і з’являється у вигляді конкретної продукції, технології чи послуги. 

Інноваційна 
діяльність

Інноваційний 
процес

Інноваційна 
політика 

Інноваційний 
потенціал
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Рис. 2. Алгоритм здійснення інноваційної діяльності підприємства 

Джерело: складено на основі джерела1 
 

Інноваційна політика представляє цілий комплекс організаційних, технічних, соціальних, 

правових та інших заходів, спрямованих на формування сприятливих умов для виникнення та 

практичної реалізації новацій у всіх сферах суспільного життя. Трансформаційні зміни, що 

відбуваються в економіці України і пов’язані зі структурною перебудовою економіки, потребують 

надзвичайно великих інвестицій та розробки інноваційної політики на довгострокову перспективу. 

Здатність економіки країни та окремих суб’єктів підприємництва створювати новації та 

впроваджувати їх характеризує інноваційний потенціал країни або окремого суб’єкта. Відтак, 

інноваційний потенціал представляє сукупність матеріальних, сировинних, фінансових, трудових, 

інтелектуальних ресурсів, необхідних для здійснення інноваційного підприємництва. 

Інноваційне підприємництво розглядаючи як економічний процес, що призводить до створення 

нових за своїми властивостями товарів та технологій з метою практичного використання 

нововведень, дозволяє створити новий ринок та задовольнити нові потреби суспільства (рис. 3). 

 

Рис. 3. Алгоритм процесу інноваційного підприємництва 

Джередл: сформовано на основі джерела2 

 
1 Римар, М. В. Ликун, Н. В. (2012). Етапи та принципи здійснення інноваційної діяльності підприємства. 

Electronic Scientific Archive <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15927/1/55_360-365_Vis_725_Ekonomika.pdf> 

(2021, січень, 16). 
2 Ажажа, М. А. (2009). Інноваційне підприємництво як чинник економічного зростання держави. Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського < file:///C:/Users/7216~1/AppData/Local/Temp/Tpdu_2009_2_31.pdf> 

(2021, січень, 16). 
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В першу чергу здійснюється пошук, відбір потрібних ресурсів, далі генерування інноваційних 

ідей, що дає змогу створення нового продукту та виведення його на ринок. Кінцевий результат нової 

продукції – отримання прибутку від інноваційної діяльності та його перерозподіл. 

Швидкі темпи модернізації економіки приводять до зростання вимог якості товарів та послуг, 

до їх різноманітності, відповідно економічне зростання країни у сучасних умовах значною мірою 

залежить від її здатності адаптуватися до технологічних зрушень, а збільшення обігу та зростання 

виробництва – від інновацій. Інноваційне підприємництво як форма прояву інноваційної моделі 

економіки України має стати вирішальним фактором у структурній розбудові сучасної національної 

економіки. На сьогодні основні акценти модернізації економіки переміщуються на завдання 

прискореного інноваційного розвитку, переходу до стратегії економіки знань. 
Насамперед інноваційне підприємництво – процес створення та використання в комерційних 

цілях нових технологій. Основою даної діяльності є нововведення, що використовуються при 

створенні продукції, здійсненні робіт і наданні послуг, які дозволяють сформувати зовсім інший 

ринок, здатний задовольнити нові потреби суспільства, можна виділити три основні види 

інноваційного підприємництва. 
Вітчизняні підприємства мають вагомий інноваційний потенціал, здатний забезпечити 

структурну модернізацію національної економіки та високий рівень науково-технологічного розвитку 

країни. 

В умовах зношеності основних фондів та втрати зовнішніх ринків обумовлених вкрай низькою 

конкурентоспроможністю вітчизняних товарів і послуг, саме модернізація та техніко-технологічне 

оновлення здатні якісно оновити та повністю відновити втрачений потенціал. При цьому, 

в економічному структуруванні економіки має бути нова інноваційна політика, в основі якої 

закладений інтелектуальний потенціал. 

Як стверджують науковці, потрібно здійснювати комплекс заходів щодо збалансованого 

розвитку всіх підсистем національної інноваційної системи, підтримки інноваційної активності 

вітчизняних підприємств на всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати 

наукових досліджень і розробок, створення сприятливих умов для виробництва інноваційної 

продукції з високим рівнем доданої вартості. 

Модернізація та інновації в промисловості призведуть до підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції, і як наслідок, до нарощення експортного потенціалу. 

На нашу думку, основними проблемами, що заважають інноваційному розвитку, є недостатня 

ефективність державного управління, низька якість верховенства права, несприятливе бізнес-

середовище, ускладнений режим сплати податків та банкрутства підприємств, невисока 

енергоефективність і екологічність виробництв, низькі темпи формування капіталів, незначний рівень 

конкуренції на внутрішньому ринку. 

В умовах підсилення інноваційного розвитку української економіки необхідне спрямування 

на наповнення національного ринку інноваційною продукцією українського виробництва та 

зменшенням імпорту товарів інноваційного значення. 

Розвиток інтелектуального потенціалу та побудова економіки знань – ключовий пріоритет 

сучасного суспільства. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, невід’ємною складовою 

частиною переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку є формування в країні 

ефективної інноваційної системи. Для її створення, зокрема, необхідно підвищити попит  

на інновації. Перспективним напрямом дослідження структурної модернізації економіки 

залишається практика підтримки інноваційної діяльності в провідних країнах світу та розроблення 

на їх основі пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності інноваційного 

підприємництва в Україні. Підтримка інноваційної підприємницької діяльності та розвиток 

вітчизняних підприємств є базисом їх відтворення, пожвавлення та зростання у сучасному умовах 

господарювання. Стратегічно важливими завданнями національної економіки є інноваційний 

розвиток вітчизняного наукомісткого виробництва, розроблення, впровадження та засвоєння  

інноваційно-інформаційних технологій, орієнтованих на вироблення конкурентоспроможної 

продукції. На нашу думку, для України головним пріоритетом структурної перебудови економіки 

має стати цілеспрямований перехід до інноваційної моделі економіки, що вимагає дослідження та 

використання зарубіжного досвіду. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

48 

References: 

1. Geetsya, V. M. (2015). Innovacijna Ukrayina 2020: nacionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020: national 

report]. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian]. 

2. Kuksa, I. M. (2014). Mekhanizm derzhavnogo regulyuvannya innovacijnogo rozvytku APK [The mechanism 

of state regulation of innovative development of agro-industrial complex]. Kyiv: SIC GROUP UKRAINE. 

[in Ukrainian]. 

3. Budnikevich, I. M., Shkola, I. M. (2002). Stanovlennya regionalnogo rynku innovacij v Ukrayini [Formation 

of the regional market of innovations in Ukraine]. Chernivtsi: Green Bukovyna. [in Ukrainian]. 

4. Santo, B. (1990). Innovaciya kak sredstvo ekonomycheskogo razvytiya [Innovation as a means of economic 

development]. Moscow: Progress. [in Russian]. 

5. Fatkhutdinov, R. A. (2008). Innovaconnyj menedzhment [Innovation management]. St. Petersburg: Peter. 

[in Russian]. 

6. Shaitan, B. I. (2005). Innovacii v APK i rol sluzhby selskokhozyajstvennogo konsultyrovaniya. Innovacionnaya 

deyatelnost v APK [Innovations in agro-industrial complex and the role of the agricultural advisory service. 

Innovative activity in agro-industrial complex]. Moscow, 206-213. [in Russian]. 

7. Sizonenko, V. O. (2004). Formuvannya i rozvytok nacionalnoyi systemy pidprшyemnyctva: teoretyko-metodologichni 

aspekty i mekhanizmy realizaciyi [Formation and development of the national system of entrepreneurship: 

theoretical and methodological aspects and mechanisms of implementation]. Kyiv: Kyiv University. [in Ukrainian]. 

8. Krupka, M. I. (2001). Finansovo-kredytnyj mekhanizm innovacijnoho rozvytku ekonomik Ukrayiny. Financial 

and credit mechanism of innovative development of the economy of Ukraine. Lviv: Ivan Franko National 

University of Lviv Publishing Center. [in Ukrainian]. 

9. Ovcharenko, L. V. (2002). Ekonomichna pryroda i osoblyvosti rozvytku innovacijnoho pidpryemnyctva v perekhidnij 

ekonomici [The economic nature and features of the development of innovative entrepreneurship in transition 

economics]: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata ekonomichnykh nauk [the dissertation 

on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences]. Kyiv: KNU im. T.Shevchenka 

[in Ukrainian]. 

10. Medynsky, V. G., Ildemenov, S. V. (1999). Reinzhiniring innovacionnoho predprinimatelstva [Reengineering 

of innovative entrepreneurship]. Moscow: UNITY. [in Russian]. 

11. Krutik, A. B., Muravyov, A. I. (2001). Antikrizyisnyj menedzhment [Crisis management]. St. Petersburg: Peter. 

[in Russian]. 

12. Varnaliy, Z. S. (2007). Rehionalna innovacijna polityka Ukrayiny: problemy ta strategichni priorytety [Ukraine’s 

regional innovation policy: problems and strategic priorities]. Economist [The Economist], 9, 36-39. [in Ukrainian]. 

13. Zyanko, V. V. (2005). Innovacijne pidpriyemnictvo v Ukrayini: problemy stanovlennya i rozvitku [Innovative 

entrepreneurship in Ukraine: problems of formation and development]. Vinnytsia: UNIVERSE. [in Ukrainian].  

  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 7 Issue 1 2021 

49 

DOI: 10.46340/eujem.2021.7.1.7 

Viktor Prorok 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5597-5487 

Institute of Personnel Training of State Employment Service of Ukraine, Kyiv 

OBJECTS OF STATE OWNED CORPORATE RIGHTS 
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ОБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ 

The article is devoted to defining the state economic societies wherein the corporate rights  
belong to the state. 
Although the Law on Management of State Property defines such objects of state property 
management as corporate rights owned by the state in the statutory capital of all economic 
societies, in practice proper records are kept only in regard of state owned corporate rights  
in the statutory capital of business companies. 
According to the author, the state owned corporate rights can be defined as the state competence 
to participate in the management of any state founded legal entity, as well as the relevant 
property rights to the profits and assets of such legal entity. 
As a result of the research, it is obvious that the state lacks the unified and well-grounded 
approach as to what participation of the state is, and what kind of legal entities shall comprise the 
state owned corporate rights. The lack of clear and consistent records of the state’s corporate 
rights leads in general to the insufficient monitoring of the management effectiveness over the 
relevant state property. 
Thus, the register of the state owned corporate rights includes only corporate rights  
of the state in the statutory capital of business companies and enumerates 431 companies, 
whereas the register (list) of economic entities of the public sector of economy includes  
3,424 legal entities. Meanwhile almost 17,000 legal entities operating on the basis of sole state 
property and included in the Unified Register of State-Owned Objects, remained outside 
the proper accounting of the state’s corporate rights. 
It is stated that all economic societies founded by state or acting on the basis of state property 
shall comply with unified corporate management and control approach, that shall result in their 
more effective operation. 
Key words: state owned corporate rights, state business companies, state economic societies, 
state institutions, public sector of economy, state property management. 

Постановка проблеми. Досліджуючи питання управління державою власними 

корпоративними правами, не можна не зупинитися на визначенні об’єктів таких корпоративних прав, 

а саме щодо якого виду юридичних осіб, заснованих державою чи за її участі або ж на базі державного 

майна, у держави виникають корпоративні права як особливий вид економічних відносин між 

суб’єктом господарювання та його, умовно, власником. 

Питання дослідження корпоративних прав держави в економіці України далеко не нове і 

піднімається в науці з самого початку формування ринкових економічних відносин у державі, однак, 

здебільшого, науковці зосереджується саме на аналізі корпоративних прав держави, які виникають 

у господарських товариствах внаслідок процесів корпоратизації та приватизації державних 

підприємств. 

Водночас в науковій доктрині, як і власне практиці національного управління економікою, інші 

об’єкти корпоративних прав держави, окрім господарських товариств, зазвичай не виділяються 

окремо. Усі інші юридичні особи, створені за участі держави, віднесені до так званого державного 

сектора економіки без виділення особливостей корпоративного управління в таких особах. 

Натомість, на переконання автора, господарські товариства це далеко не єдині юридичні особи, 

щодо яких у держави виникають корпоративні права. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження об’єктів корпоративних прав 

держави, а саме встановлення видів юридичних осіб, створених за участі держави чи на базі її майна, 

щодо яких у держави виникають корпоративні права, а також обґрунтування підходу щодо 

необхідності віднесення до об’єктів корпоративних прав держави усіх юридичних осіб створених 

за участю держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для встановлення об’єктів корпоративних прав 

необхідно перш за все визначитися з обсягом поняття корпоративні права. 

Так Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера1 визначає прикметник корпоративний 

(від латин, corporation – спілка, товариство) як такий, що належить до певної корпорації, 

вузькогруповий, відособлений; корпорація (латин, corporation – спілка, співтовариство) там же 

визначена як – 1. Добровільна організація фізичних чи юридичних осіб, які зв’язані законними 

зобов’язаннями з метою створення господарського підприємства. 2. Товариство, спілка, об’єднання 

юридичних чи фізичних осіб навколо спільних професійних або комерційних інтересів, як правило, 

на акціонерних засадах зі спільним керівництвом (радою, правлінням). Це ефективно діючі структури 

з багатогалузевим підприємницьким профілем діяльності. 

Енциклопедія інвестицій2 у свою чергу визначає корпоративні права як: 1. Особливі права 

власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи право 

на управління, отримання відповідної частки прибутку цієї юридичної особи, а також частки активів 

у разі ліквідації відповідно до чинного законодавства. 2. Право власності на частку (пай) в статутному 

фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки 

прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного 

законодавства. 

Законодавчі акти України в залежності від предмета регулювання більш детально 

характеризують предмет корпоративних прав. 

Так, підпункт 14.1.90. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України3 зазначає 

корпоративні права як права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) 

господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні 

господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та 

активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені 

законом та статутними документами; 

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»4 

корпоративні права це сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, 

які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним 

товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації 

відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними 

документами. 

Господарський кодекс України5 у частині першій статті 167 визначає корпоративні права як 

права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що 

включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання 

певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно 

до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. 

Пункт 1 частини другої статті 55 Господарського кодексу України, встановлюючи, що 

господарські організації є суб’єктами господарювання, визначає їх як юридичні особи, створені 

відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені 

відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність 

та зареєстровані в установленому законом порядку. 

 
1 Дяків, Р. С. (2000). Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. Київ: МЕФ, 311. 
2 Дяків, Р. С. (2008). Енциклопедія інвестицій. Київ: МЕФ, 272. 
3 Податковий кодекс, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2021, січень, 23). 
4 Закон про акціонерні товариства, 2008 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17> (2021, січень, 23). 
5 Господарський кодекс, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2021, січень, 23). 
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Наказ Держкомстату «Про затвердження Методики розрахунків загального обсягу реалізованих 

нефінансових послуг»1, до прикладу, дає більш універсальне визначення господарських організацій, 

ототожнюючи їх з юридичними особами, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані 

в установленому законом порядку. 

З огляду на наведене правове визначення у науковій літературі вже і раніше зустрічався підхід 

щодо виникнення корпоративних прав у засновника (учасника) щодо будь-яких юридичних осіб 

незалежно від того, чи формується статутний капітал, тому авторами пропонувалося визначити 

корпоративні права як сукупність правових можливостей учасника певної юридичної особи, зміст 

яких визначається її організаційно-правовою формою2. 

Однак такий підхід саме щодо корпоративних прав держави в науці раніше 

не обґрунтовувався. 

Навпаки, в науці зустрічаються думки, що корпоративні права держави – це сукупність 

майнових і немайнових прав держави-власника частки в статутному фонді (капіталі) товариства, які 

випливають з права власності на частку в статутному фонді (капіталі) товариства, що включають 

право на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів та активів товариства у разі його 

ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи 

статутними документами3. Або ж науковці погоджуються з визначенням, сформульованим 

у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів 

до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави», в якій зазначено, що 

«корпоративні права держави – це право держави, частка якої визначається в статутному капіталі 

господарського товариства, що включає право на управління цим товариством, отримання певної 

частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші 

права, передбачені законом та установчими документами»4. 

Досить часто корпоративні права держави виділяють окремо у структурі державного сектору 

економіки. Так, Ярема О. Р. пропонує в структурі державного сектору економіки виділяти фінансово-

розподільний сектор, підприємницький сектор та сектор державного управління5. У складі 

підприємницького сектора державної економіки, в свою чергу, пропонується виділити державні 

унітарні підприємства (комерційні, казенні), корпоративні підприємства (акціонерні, господарські 

товариства) та асоціації (холдинги, фінансово-промислові групи, консорціуми). 

Схожий підхід поділяє Нецора Т. Г., яка пропонує відповідно до методології Господарського 

кодексу України виділяти у державному секторі економіки України6 суб’єктів господарювання, які 

діють на основі виключно державної власності (державні підприємства, казенні підприємства, дочірні 

підприємства та об’єднання юридичних осіб: асоціація, корпорація, консорціум, концерн, інші 

об’єднання юридичних осіб) та суб’єкти господарювання, державна частка у статутному капіталі яких 

перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі право вирішального впливу 

на господарську діяльність цих суб’єктів (акціонерне товариство, відкрите (публічне) акціонерне 

товариство, закрите (приватне) акціонерне товариство, державне акціонерне товариство, товариство 

з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю). 

 
1 Методика розрахунків загального обсягу реалізованих нефінансових послуг, 2009 (Державний комітет 

статистики України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0310202-09> 

(2021, січень, 23). 
2 Купчак, Б., Гачак-Величко, Л. (2010). Корпоративні права та їх застосування в господарській діяльності. 

Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 5, 145-155. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2010_5_37> (2021, січень, 23). 
3 Жабський, В. І. (2013). Корпоративні права держави як об’єкт корпоративних правовідносин. Наше право, 

10, 16-22. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_10_5> (2021, січень, 23). 
4 Новиков, В. В. (2015). Сутність та особливості управління корпоративними правами держави. Ефективна 

економіка, 10. <http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/89.pdf> (2021, січень, 23). 
5 Ярема, О. Р. (2016). Макроекономічний аналіз впливу державного сектора на економічне зростання 

в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 13. 
6 Нецора, Т. Г. (2016). Методичні питання визначення обсягу та структури державного сектору економіки 

України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка, 1 (5), 45-50. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_9> (2021, січень, 23). 
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Разом з тим Класифікація інституційних секторів економіки України1 до державного сектора 

економіки відносить сектор загального державного управління та корпоративний сектор. До сектору 

загального державного управління віднесені центральні органи державного управління, регіональні 

та місцеві органи державного управління, фонди соціального страхування. Державний корпоративний 

сектор включає державні нефінансові корпорації та державні фінансові корпорації (серед яких слід 

виділити Національний банк України, інші державні корпорації, що приймають депозити, державні 

фонди грошового ринку, державні страхові корпорації та державні пенсійні фонди). 

Відповідно до Класифікації сектор нефінансових корпорацій уключає інституційні одиниці, що 

зазвичай зайняті виробництвом ринкових товарів і нефінансових послуг. Сектор фінансових 

корпорацій уключає інституційні одиниці, які зазвичай надають фінансові послуги, включаючи 

послуги з фінансового посередництва. Сектор загального державного управління включає 

інституційні одиниці, які, окрім виконання політичних функцій, регулювання економіки та 

перерозподілу доходу й багатства, надають послуги для індивідуального або колективного 

споживання головним чином на неринковій основі. 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки2 за предметом свого регулювання до суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки відносить державне комерційне та казенне 

підприємства, господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій 

(часток) прямо чи опосередковано належить державі. 

Водночас, на наше переконання, до корпоративного сектора можна віднести усі засновані 

державою юридичні особи, крім осіб загального державного управління. 

Отже, на нашу думку, узагальнено корпоративні права держави можна визначити як 

правомочності держави на участь в управлінні заснованої нею юридичної особи, отримання певної 

частки прибутку (дивідендів) такої юридичної особи та активів у разі ліквідації останньої відповідно 

до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. 

Певні зрушення в такому широкому підході до визначення корпоративних прав держави можна 

простежити і в зміні підходу держави до визначення таких прав. 

Так, якщо в Основних концептуальних підходах до підвищення ефективності управління 

корпоративними правами держави3 Кабінет міністрів України визначав корпоративні права держави 

як право держави, частка якої визначається в статутному капіталі лише господарського товариства 

(що включає право на управління цим товариством, отримання певної частки його прибутку 

(дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені 

законом та установчими документами), то в частині першій статті 3 Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності»4 об’єктами управління державної власності визначені корпоративні 

права, що належать державі у статутних капіталах уже всіх господарських організацій (далі – 

корпоративні права держави). 

Слід погодитися з тим, що корпоративні права держави мають майновий та управлінський 

характер5, таким чином навіть за відсутності у заснованої державою юридичної особи статутного 

капіталу виникають майнові права держави щодо переданого такій юридичній особі майна без зміни 

власника, наприклад, на праві оперативного управління чи господарського відання майна, і завжди 

права, що мають управлінський характер, зміст яких може різнитися з огляду на вид юридичної 

особи. 

 
1 Класифікація інституційних секторів економіки України (Статистичний класифікатор України), 2014 

(Державна служба статистики України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14> (2021, січень, 23). 
2 Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання 

державного сектору економіки, 2015 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15> (2021, січень, 23). 
3 Основні концептуальні підходи до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави 

2004 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-п> (2021, січень, 23). 
4 Закон про управління об’єктами державної власності, 2006 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16> (2021, січень, 23). 
5 Новиков, В. В. (2015). Сутність та особливості управління корпоративними правами держави. Ефективна 

економіка, 10 <http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/89.pdf> (2021, січень, 23). 
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Так, частина друга статті 22 Господарського кодексу України визначає, що суб’єктами 

господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють на основі лише державної 

власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят 

відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську 

діяльність цих суб’єктів. 

Очевидно, що такий вирішальний вплив на господарську діяльність суб’єктами 

господарювання державного сектора економіки і становить корпоративні права держави 

управлінського характеру. 

Разом з тим Методика оцінки державних корпоративних прав1, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України ще від 02 серпня 1999 р. №1406, досі визначає лише порядок оцінки 

корпоративних прав держави у господарських товариствах, залишаючи поза регулюванням чіткі 

механізми оцінки державних корпоративних прав, власного капіталу, цілісних майнових комплексів 

або індивідуально визначених активів інших господарських організацій, заснованих державою. 

Реєстр корпоративних прав держави2, який веде Фонд державного майна України (далі – 

ФДМУ), до переліку корпоративних прав держави включає лише корпоративні права держави 

у статутних капіталах господарських товариств та налічує 431 господарське товариство,  

з яких 251 господарське товариство в управлінні ФДМУ (160 відкритих акціонерних товариств, 

створених шляхом приватизації і корпоратизації; 45 акціонерних товариств, створених за участю 

ФДМУ; 4 холдингових компаній (далі – ХК), державних акціонерних компаній (далі – ДАК), 

державних акціонерних холдингових компаній (далі – ДАХК), національних акціонерних компаній 

(далі – НАК), державних холдингових компаній (далі – ДХК) та 42 товариства з обмеженою 

відповідальністю) і 181 господарське товариство, які знаходяться в управлінні інших органів 

виконавчої влади (129 акціонерних товариств, 18 ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК та державних 

акціонерних товариств (далі – ДАТ); 34 товариства з обмеженою відповідальністю).  

Реєстр (перелік) суб’єктів господарювання державного сектору економіки3 (державних 

підприємств, їх об’єднань, дочірніх підприємств та господарських товариств, державна частка 

у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків), який також веде ФДМУ, в свою чергу налічує 

3 424 суб’єкти господарювання державного сектору економіки (з яких, 2 931 державне підприємство, 

33 казенні підприємства, 24 дочірніх підприємств, 12 концернів, 7 корпорацій, 4 державних 

акціонерних компаній (товариств), 1 консорціум, 1 асоціація, 1 об’єднання підприємств (юридичних 

осіб) та 17 інших об’єднань юридичних осіб; 119 акціонерних товариств, 83 відкритих акціонерних 

товариств, 8 закритих акціонерних товариств, 16 товариств з обмеженою відповідальністю, 2 малі 

підприємства, 1 приватне підприємство і 1 колективне підприємство; 127 державних організацій 

(установ, закладів), 1 орган державної влади та 1 центр технічного обслуговування; 33 інші 

організаційно-правові форми та 1 іноземна компанія). 

Як бачимо, навіть порівняння цих двох переліків свідчить про відсутність чіткого підходу 

держави до структурування власних корпоративних прав. Різняться як підходи до віднесення чи 

не віднесення суб’єктів господарювання державного сектору економіки до господарських 

організацій, в яких держава реалізує належні їх корпоративні права, так і класифікація переліку 

господарських організацій державного сектору економіки. 

Водночас в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності станом на 01 жовтня 2020 року4 

за інформацією, наданою суб’єктами управління (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів 

державної власності), обліковуються: 19,9 тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної 

власності і належать до сфери управління відповідного суб’єкта управління; 436 господарських 

організацій з корпоративними правами держави. 

 
1 Методика оцінки державних корпоративних прав, 1999 (Кабінет міністрів України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1406-99-п> (2021, січень, 23). 
2 Офіційний сайт Фонду державного майна України (2021). Реєстр корпоративних прав держави 

<http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/docs-list/spf-management-Reestr-korporativnih-prav.html> (2021, січень, 23). 
3 Офіційний сайт Фонду державного майна України (2021). Реєстр (перелік) суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки <http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-Subiekti-gospodaruvannya.html>  

(2021, січень, 23). 
4 Офіційний сайт Фонду державного майна України (2021). Інформація про об’єкти державної власності 

<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-info.html> (2021, січень, 23). 
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Разом з тим на 01.04.2015 р. в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності1 

обліковувалося: 24,9 тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної власності і належать 

до сфери управління відповідного суб’єкта управління; 563 господарські організації 

з корпоративними правами держави. При цьому суб’єкти управління надали інформацію про 

нерухоме майно державних підприємств, установ і організацій щодо майже 10,5 тис. юридичних осіб 

(балансоутримувачів) та повідомили, що на балансах 14,1 тис. юридичних осіб нерухоме державне 

майно не обліковується.  

Таким чином, за відсутності єдиного і чіткого підходу щодо обліку об’єктів корпоративних прав 

держави та єдиного ефективного механізму управління ними близько 17 тисяч юридичних осіб, які 

діють на основі лише державної власності, опинилися поза межами належного обліку корпоративних 

прав держави у них та чіткого корпоративного управління. 

Відповідно до Інформації про результати проведення єдиного моніторингу ефективності 

управління об’єктами державної власності за І півріччя 2020 року2 кількість суб’єктів 

господарювання, що належать до сфери управління, щодо яких здійснювалася перевірка ефективності 

управління, склала всього по Україні 3 357, з яких 1 477 працюючих (з них прибуткових – 790), 

непрацюючих – 1 536, а про 344 суб’єкти інформація про стан операційної діяльності взагалі відсутня. 

Моніторинг ефективності управління засвідчив збитковість діяльності цих підприємств у розмірі 

майже 55 мільярдів гривень. 

Кількість прибуткових суб’єктів господарювання до загальної кількості суб’єктів, щодо яких 

здійснювалася перевірка ефективності управління, склала лише 23,53% від загальної кількості. 

Інформація про моніторинг ефективності управління іншими господарськими організаціями, 

в якій корпоративні права належать державі, фактично не обліковується та не підлягає 

централізованому моніторингу. 

Висновки та перспективи досліджень. Фактично державою досі не сформульований єдиний 

підхід до обліку об’єктів власних корпоративних прав, внаслідок чого близько 20 тисяч 

господарських організацій, заснованих на державній власності, заходяться поза централізованим 

корпоративним контролем зі сторони держави на предмет ефективності їх управління, а щодо 

17 тисяч з них моніторинг ефективності управління взагалі не здійснюється. 

Відсутність підходу, який не поширює статус корпоративних прав на участь держави у всіх її 

господарських організаціях, не дозволяє максимально корисно використовувати практики 

загальноприйнятого корпоративного управління, призводить до численних зловживань зі сторони 

керівників таких господарських організацій та суб’єктів, яким вони підпорядковуються. 

Таким чином, на держаному рівні необхідно чітко визначити, що всі юридичні особи 

корпоративного сектору економіки, які засновані державою чи функціонують на основі державного 

майна, відносяться до сфери державного корпоративного управління, порядок діяльності і управління 

такими юридичними особами повинен бути загальним для всіх корпоративних прав держави 

з особливостями, встановленими залежно від конкретного виду юридичної особи. 

References: 

1. Diakiv, R. S. (2000). Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, 

economist, manager]. Kyiv: MEF. [in Ukrainian]. 

2. Diakiv, R. S. (2008). Entsyklopediia investytsii [Encyclopedia of investments]. Kyiv: MEF. [in Ukrainian]. 

3. Podatkovyi kodek, 2010 (Verkhovna Rada Ukrainy) [Tax Code, 2010 (Verkhovna Rada of Ukraine)].  

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

4. Zakon pro aktsionerni tovarystva, 2008 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Law on joint stock companies, 2008 

(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna 

Rada of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

 
1 Офіційний сайт Фонду державного майна України (2021). Єдиний реєстр об’єктів державної власності 

<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-news.html> (2021, січень, 23). 
2 Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2021). 

Моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності 

<https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=2e24db81-1b0d-4322-80ce-

89e6d3c269e2&tag=MonitoringEfektivnostiUpravlinniaObiektamiDerzhavnoiVlasnosti> (2021, січень, 23). 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 7 Issue 1 2021 

55 

5. Hospodarskyi kodeks, 2003 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Economic Code, 2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. 

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

6. Metodyka rozrakhunkiv zahalnoho obsiahu realizovanykh nefinansovykh posluh, 2009 (Derzhavnyi komitet 

statystyky Ukrainy) [Methods of calculating the total volume of non-financial services sold, 2009 (State Statistics 

Committee of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada 

of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0310202-09> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

7. Kupchak, B., Hachak-Velychko, L. (2010). Korporatyvni prava ta yikh zastosuvannia v hospodarskii diialnosti. 

[Corporate rights and their application in economic activity]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu 

ta prava [Scientific Notes of Lviv University of Business and Law], 5, 145-155. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2010_5_37> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

8. Zhabskyi, V. I. (2013). Korporatyvni prava derzhavy yak obiekt korporatyvnykh pravovidnosyn [Corporate rights 

of the state as an object of corporate legal relations]. Nashe pravo [Our law], 10, 16-22. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_10_5> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

9. Yarema, O. R. (2016). Makroekonomichnyi analiz vplyvu derzhavnoho sektora na ekonomichne zrostannia 

v Ukraini [Macroeconomic analysis of the impact of the public sector on economic growth in Ukraine]: 

dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata ekonomichnykh nauk [the dissertation on competition 

of a scientific degree of the candidate of economic sciences]. Lviv: Lviv Ivan Franko National University. 

[in Ukrainian]. 

10. Netsora, T. H. (2016). Metodychni pytannia vyznachennia obsiahu ta struktury derzhavnoho sektoru ekonomiky 

Ukrainy [Methodological issues of determining the volume and structure of the public sector of the economy 

of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomika [Scientific Bulletin 

of Mukachevo State University. Series: Economics], 1 (5), 45-50. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_9> 

(2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

11. Klasyfikatsiia instytutsiinykh sektoriv ekonomiky Ukrainy (Statystychnyi klasyfikator Ukrainy), 2014 (Derzhavna 

sluzhba statystyky Ukrainy) [Classification of institutional sectors of the economy of Ukraine (Statistical Classifier 

of Ukraine), 2014 (State Statistics Service of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official 

website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14> (2021, January, 

23). [in Ukrainian]. 

12. Poriadok skladannia, zatverdzhennia ta kontroliu vykonannia finansovoho planu subiekta hospodariuvannia 

derzhavnoho sektoru ekonomiky, 2015 (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy) [The procedure 

for drawing up, approving and monitoring the implementation of the financial plan of the economic entity  

of the public sector of the economy, 2015 (Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine)].  

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

13. Osnovni kontseptualni pidkhody do pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia korporatyvnymy pravamy derzhavy, 

2004 (Kabinet ministriv Ukrainy) [Basic conceptual approaches to improving the efficiency of corporate rights 

management, 2004 (Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website 

of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-p> (2021, January, 23). 

[in Ukrainian]. 

14. Zakon pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti, 2006 (Verkhovna Rada Ukrainy) [Law on Management 

of State Property, 2006 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official 

website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16> (2021, January, 23). 

[in Ukrainian]. 

15. Novykov, V. V. (2015). Sutnist ta osoblyvosti upravlinnia korporatyvnymy pravamy derzhavy. [The essence 

and features of corporate rights management]. Efektyvna ekonomika [Effective Economy], 10 

<http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/89.pdf> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

16. Metodyka otsinky derzhavnykh korporatyvnykh prav, 1999 (Kabinet ministriv Ukrainy) [Methods of assessing 

state’s corporate rights, 1999 (Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy 

[The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1406-99-p> 

(2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

17. Ofitsiinyi sait Fondu derzhavnoho maina Ukrainy (2021). [The official website of the Fund of state property 

of Ukraine (2021)]. Reiestr korporatyvnykh prav derzhavy [Register of corporate rights of the state] 

<http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/docs-list/spf-management-Reestr-korporativnih-prav.html> 

(2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

18. Ofitsiinyi sait Fondu derzhavnoho maina Ukrainy (2021) [The official website of the Fund of state property 

of Ukraine (2021)].Reiestr (perelik) subiektiv hospodariuvannia derzhavnoho sektoru ekonomiky [Register (list) 

of economic entities of the public sector of the economy] <http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-

Subiekti-gospodaruvannya.html> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

56 

19. Ofitsiinyi sait Fondu derzhavnoho maina Ukrainy (2021). [The official website of the Fund of state property 

of Ukraine (2021)].Informatsiia pro obiekty derzhavnoi vlasnosti [Information on state-owned objects] 

<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-info.html> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

20. Ofitsiinyi sait Fondu derzhavnoho maina Ukrainy (2021) [The official website of the Fund of state property 

of Ukraine (2021)].Yedynyi reiestr obiektiv derzhavnoi vlasnosti [Unified register of state-owned objects] 

<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty-news.html> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

21. Ofitsiinyi sait Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy (2021) [The official 

website of the Ministry of economic development, trade and agriculture of Ukraine (2021)]. Monitorynh efektyvnosti 

upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti [Monitoring the effectiveness of state property management] 

<https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=2e24db81-1b0d-4322-80ce-89e6d3c269e2&tag= 

MonitoringEfektivnostiUpravlinniaObiektamiDerzhavnoiVlasnosti> (2021, January, 23). [in Ukrainian]. 

  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 7 Issue 1 2021 

57 

DOI: 10.46340/eujem.2021.7.1.8 

Olga Prygara, PhD in Economics  
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-8444-819Х 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 
Liudmyla Yarosh-Dmytrenko, PhD in Economics 
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-9113-7923 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

INNOVATIONS IN POSITIONING OF SERVICES 

DURING СOVID-19 PANDEMIC 

Innovations in positioning of services during COVID-19 pandemic are viewed. The relevance is 
investigated of forming a strategy for positioning of services in response to a high degree of 
uncertainty in the business environment in the pandemic. The coronavirus crisis forces most 
companies to find ways to develop new target market segments and change the positioning of 
goods and services for consumers, focusing on meeting their market needs. The strategy of market 
positioning clearly outlines the portrait of the target consumer of the product or service, indicates 
the consumer values of the target audience and the necessary points of brand differentiation in 
the minds of target consumers. The stages of positioning of goods / services are considered. In 
service marketing the peculiarities of positioning are primarily related to the most relevant 
characteristics of a service: intangibility, inseparability, variability and perishability. Considering 
the changes of consumer behavior in the COVID-19 pandemic (increasing the use of digital 
technologies, selective purchasing decisions, increasing the role of the content of trust in the 
company), possibilities are investigated of introduction of innovative solutions in service 
positioning. Innovations in positioning may be proposed by positioning criteria: quality, 
assortment, image, additional services, technology of rendering the service, communications with 
the consumer and the price. In this regard, the change of positioning is often carried out by 
increasing the complexity of the service by adding services while reducing their variability (through 
standardization and automation) or increase the ability to personalize services. Possible 
innovations in positioning today are innovations in service, new delivery technologies, innovative 
tools of communication with the consumer, expansion of the range of offers, standardization and 
individualization of services. 
Key words: services, innovations, services market, positioning, pandemic Сovid-19. 

Introduction and problem statement. High degree of dynamism of the modern market environment, 

high level of competition, oversaturation of most markets and uncertainty of business environment force 

companies to search for new effective forms and methods of work, the formation of market strategies, 

including positioning strategies. In order to obtain sustainable competitive advantages of the enterprise and 

implement effective market strategies, it is important to introduce innovative forms and methods of work. 

The Сovid-19 pandemic forces most companies to adapt its business or to find ways to develop new 

target market segments and change the positioning of goods and services for consumers, focusing on meeting 

their market needs. The spread of Сovid-19 around the world has left almost no industry unchanged. 

The services markets have also faced new risks and challenges. As a result, some service companies were 

forced to cease their activities, others – to maintain their activities, had to actively innovate in the positioning 

of their services. The coronavirus crisis has forced businesses to work in new conditions, actively introducing 

innovations in service. 

Analysis of recent research and publications. Aspects of positioning of goods / services 

of the company are devoted to the work of such scientists as D. Aaker, T. Ambler, M. Blades, B. Gunther, 

M. Cladwell, F. Kotler, J. Lambin, G. Mintzberg, D. Ogilvy, K. Oates, M. Porter, E. Rice, J. Trout, 

F. Webster, J. Wind, G. Huley, R. Fatkhutdinov, A. Starostina, A. Dligach, T. Primak, O. Zozulov and others. 

However, in the modern economic literature there is a lack of scientific developments that highlight 

the specifics of market positioning of services, and which explore innovations in positioning. The works 
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of O. Skirbytsky, O. Vynogradova, K. Naumik-Gladka, V. Golubeva and others are devoted to positioning 

on the market of services. M. Klapchuk, V. Biyan, B. Brukhliy, O. Davydova, N. Polstyana, N. Balatska and 

others dealt with issues related to the introduction and application of innovative technologies. 

In an environment where companies operate in markets with a high degree of dynamism of the market 

environment, the search for innovative approaches to positioning services becomes particularly relevant. 

The purpose of the article is to consider innovations in positioning in the market of services 

in the conditions of fluidity and uncertainty of the business environment during the pandemic in order 

to quickly adapt the market activities of enterprises. 

Presentation of basic material. Positioning is the process of forming a unique, different from 

competitors, market image of the product based on the selection of its specific attributes to win a high 

degree of consumer loyalty to the target market1. The strategy of market positioning clearly outlines the 

portrait of the target consumer of the product or service, indicates the consumer values of the target 

audience and indicates the necessary points of brand differentiation in the minds of target consumers. 

For the positioning of services, it is important to differentiate them clearly from competing offers. And this 

differentiation should be important from the point of view of consumers. Fig. 1 shows the stages 

of positioning of goods / services: 

 

Fig. 1. Stages of positioning of goods / services 

Source: developed by the authors based on2 

 

The first stage involves market analysis. At this stage, the level of competition intensity, strengths, 

weaknesses, threats and opportunities from the competition side should be analyzed. In addition, the level of 

threat from consumers, suppliers, substitutes, as well as barriers to entry into the industry and potential 

competition in the industry should be taken into account. The next stage involves the definition and analysis 

 
1 Старостіна, А. О., Кочкіна, Н. Ю., Журило, В. В. (2017). Маркетинг: термінологічний словник. Київ: НВП 

Інтерсервіс, 154. 
2 Старостіна, А. О., Кравченко, В. А., Пригара, О. Ю., Ярош-Дмитренко, Л. О. (2018). Маркетинг.  

Київ: НВП Інтерсервіс, 216; Kotler, Ph., Keller, K. (2012). Marketing management. Harlow Pearson Education 

<http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id/24/1/%5BPhillip_Kotler%5D_Marketing_Management_14th_Edition%28Bo

okFi%29.pdf > (2021, January, 26); Crawford, C. M. (1985). A New Positioning Typology. The journal of product 

innovation management, 2, 243-253. DOI: https://doi.org/10.1111/1540-5885.240243; Hooley, Gr., Saunders, J., 

Piercy, N. (2004). Marketing Strategy and Competitive Positioning. Pearson Education; Ламбен, Ж.-Ж., Чумпитас, Р., 

Шулинг, И. (2017). Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб: Питер, 700. 
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of target market segments. At this stage, it is necessary to continue the segmentation of consumers, the 

description of the profiles of the obtained segments, to assess the attractiveness of market segments and to 

select target segments. There are five criteria that indicate the effectiveness of segmentation: size, expected 

growth rate, competitive position, transition costs, and barriers to market entry. The third involves 

determining the motivations of consumers, their models of market behavior in the process of making 

a purchase decision. In order to determine the qualitative and quantitative characteristics of demand, 

marketing research should be conducted.  

On the basis of the collected information on the market, competition, features of consumer behavior of 

the selected target segments of consumers at the next stage the choice of positioning model, strategy of 

competitive behavior and positioning criteria is carried out. To determine the current market position of a 

product / service, market research should be conducted to determine the characteristics that are most 

important to the consumer, determine the level of perception of different brands by these characteristics, and 

find ways to improve the product / service to improve customer satisfaction. The collected information allows 

to make a decision on the choice of the desired market position, criteria and positioning strategy. The last 

stage involves the implementation and control over the implementation of the positioning strategy.  

From the moment of choosing a position, appropriate marketing measures should be applied: the 

positioning strategy should be reflected in the marketing complex. In addition, the strategy requires constant 

monitoring and control over its implementation. And decisions about the position of the product / service 

must be adapted to changes in consumer needs and strategies of competing products. Repositioning becomes 

especially relevant during a pandemic, when some companies were forced to reduce or stop their activities, 

and others were able to quickly reorient (for example, there are companies for which quarantine has become 

a stimulus for development – 71% of organizations have already launched a new product or service1). 

The pandemic affected all industries in Ukraine. Most affected branches are: air transport, tourism, 

entertainment and cinemas, exhibition business, hotel and restaurant business (for example, 38% 

of restaurants closed during quarantine2). Instead, the use of online banking services has grown steadily. 

Sectors such as technology, pharmaceuticals, logistics and superfood production also benefited. 

According to a study by the International Audit and Consulting Company KPMG (The study was 

conducted in 12 countries and regions between May 29 and June 8, 2020 and covered more than 12,000 

people), the main trends in consumer behavior in the COVID-19 pandemic are the following3: increasing the 

use of digital technologies, selective purchasing decisions, increasing the role of the content of trust in the 

company, namely the priority of the consumer’s needs, his sense of security and preservation of personal 

data. The key criteria for making a purchase decision are: personal safety of the consumer (40%), range of 

goods and services (37%), previous experience (35%). Other indicators are: personnel policy of the 

manufacturer and direct connection with the brand (19%), compliance of brand values with personal values 

and social behavior of business (18%), the company’s position on the environment (17%). 

In service marketing the peculiarities of positioning are primarily related to the most relevant chracteristics 

of a service: intangibility, inseparability, variability and perishability. In this regard, the change of positioning is 

often carried out by increasing the complexity of the service itself by adding services while reducing their 

variability (through standardization and automation) or increase the ability to personalize services4. 

Table 1 shows the option of changing the complexity and variability of the service on the example of 

the company, which reoriented activities and changed the positioning of services during the introduction of 

COVID-19 quarantine. Luxury clothing rental company Oh My Look providing the services in the 

showrooms with the consultations of stylists, during the pandemic created online fitting rooms. Their slogan 

was: ‘If you do not have the opportunity to get into Oh My Look !, then Oh My Look! will come to you 

online’5. The company adapted quickly to the changes by introducing online consultations with stylists who 

work on creating the image of the client in the online communication mode. 

 
1 One Philosophy Insights (2020). Сovid-19. Життєстійкі. Перше в Україні дослідження життєстійкості 

організацій <https://drive.google.com/file/d/1FrJsm0JkypeWY1sYz0g3-t1DNClbsDQz/view> (2021, January, 26). 
2 Чурилова, К. (2020). Аналітики порахували втрати малого та середнього бізнесу через карантин.  

Zaxid.Net <https://zaxid.net/analitiki_porahuvali_vtrati_malogo_ta_serednogo_biznesu_cherez_karantin_n1501604> 

(2021, January, 26). 
3 Гаспарян, С. (2020). Covid-19: основні тенденції споживчої поведінки. Звіт KPMG International 

<https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/07/osnovni-tendentsiyi.html> (2021, January, 28). 
4 Пащук, О. В. (2011) Маркетинг послуг: стратегічний підхід. Київ: Професіонал, 560. 
5 Oh my Look! (2021). Онлайн примерочная <https://ohmylook.ua/online-primerka?city=kiev> (2021, January, 26). 
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Table 1 

Clothing rental service: changing complexity and variability 

Low complexity / 

variability 

The current process High complexity / variability 

By phone Acceptance of 

applications 

Preliminary application online, taking into account 

your features, filling out questionnaires 

Recording for free time, 

without choosing a stylist 

Making an appointment Record at a convenient time, explain the procedure, 

choose a stylist 

Providing a catalog, self-

selection 

Selection of clothes Special selection by a specialist, work with a 

specialist, explanation, description of models 

Ready in advance Preparation of clothes Passes preliminary preparation before to issue to the 

client, (steaming, adjustment on a figure) 

Limited assortment Image selection Extended range, the possibility of providing additional 

services (accessory rental, hairdresser, makeup artist) 

Standard insurance Insurance Providing a number of insurance packages of the 

client’s choice, depending on the distribution of risks 

Self-pickup Delivery Courier delivery to the post office 

Source: developed by the authors based on 1 

 

Thus, by influencing the two main characteristics of the service – the complexity and variability 

of quality, there is the possibility of changing the position of the service under the influence of changing market 

conditions, technology, actions of the competitor. For example, in quarantine, positioning a restaurant as a place 

to meet friends changes to a place where you can meet them safely on the terrace, keeping the distance between 

tables, using the electronic menu to minimize contact with the physical menu. In order to expand the range of 

offers, restaurants are expanding the standard menu with complex orders, introducing new technologies of 

delivery and communication with the consumer, due to which users will be able to choose conveniently the most 

advantageous offers for them. An example is the regular updating of the menu (at least the creation of a seasonal 

menu) to increase the attendance of both regular and new visitors. The introduction of innovative solutions can 

also have a positive effect on the experience of visitors to the institution – for example, the ability to place an 

order or call the waiter by scanning the QR-code. Possible innovations in positioning today are innovations 

in service, new delivery technologies, innovative tools of communication with the consumer, expansion 

of the range of offers, standardization of services, individualization of services (table 2). 

Considering the criteria for positioning the service (quality, range, image, additional services, 

technology of service provision, communication with the consumer, price) and taking into account the 

features of the service as a product, you can consider options for finding innovative approaches in positioning. 

Positioning on the quality of service is possible by increasing the quality of service, tangibility of the 

service, changes in variability and complexity of services. For example, during the pandemic, delivery 

companies significantly increased sales and strengthened their competitive position by offering better, more 

reliable and faster delivery (Nova Poshta delivered more than 128 million parcels and cargo in the first 

6 months of 2020, which is 32% more than in the same period of 2019, due to positioning according 

to the quality criterion ‘Delivery of the future’)2.  

Assortment positioning involves expanding the list of basic services of the company by providing offers 

of service packages, options for individualization and standardization of services, the provision of self-

service. During the pandemic, self-service services become popular: quick car wash yourself; self-service 

cash registers; use of online payment systems, use of ATMs and payment terminals. Chains of filling stations 

expand their activities by opening mini-shops and creating networks of their own cafes, restaurants, etc. Car 

maintenance stations introduce comprehensive services (refueling, car wash, coffee). Uber and Bolt, in 

addition to providing transportation services, are starting to provide delivery services for various goods during 

the pandemic. 

 
1 Пащук, О. В. (2011) Маркетинг послуг: стратегічний підхід. Київ: Професіонал, 560. 
2 Економічна правда (2020). На тлі карантину "Нова пошта" на третину збільшила доставку посилок 

<https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/6/662596/> (2021, January, 26). 
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Table 2 

Possible innovations in positioning of services 

Positioning criteria Possible innovations in positioning 

Positioning on the quality 
of service 

strengthening the quality of service 
strengthening tangibility of the service 
changing the variability and complexity of services 
development of options for offers and delivery of services 

Assortment positioning individualization and standardization of services 
offer of service packages 
self-service service 
providing the main service with accompanying ones 

Image positioning strengthening the image and value of the brand; 
creating the image of a socially responsible and reliable brand 
demonstration of the value of the service for the consumer 

Positioning on additional 
services 

providing a wide range of additional services around the basic service 
providing the consumer with the possibility of comprehensive service 
setting up an operational consumer-oriented system for receiving services 
(introduction of new delivery technologies) 

Positioning on the technology 
of service provision 
and communication 
with the consumer 

the latest delivery technologies 
personalized content of communications with the client 
online services 
communication with the consumer through a chat bot, Viber, social networks; 
creating mobile applications 

Price positioning development of packages of differentiated price offers of the service 

Source: developed by the authors based on 1  
 
Image positioning and creating the image of a reliable and social brand becomes especially relevant 

during a pandemic. For example, Zoom service has become the main mean of communication for millions of 
people around the world. Zoom is used for work, study, personal meetings. It became free during the 
pandemic, but left some restrictions on the number of people and time. Free and unlimited Zoom is for one-
on-one communication2. Philip Morris implements the principles of a socially responsible company and 
focuses on education, hunger and poverty, and the environment. During the pandemic, it was reported that 
the company cares of employees in the company: in addition to health insurance, also includes life insurance 
and insurance against critical illnesses (the possibility of treatment abroad). During the quarantine period, the 
company also decided to reimburse the costs associated with COVID-19, even if this is an exception in the 
health insurance contract 3. 

Positioning on additional services involves the provision of a wide range of additional and 
complementary services around the basic service, providing the consumer with comprehensive service, setting 
up an operational, consumer-oriented system of service (introduction of new delivery technologies). For 
example, the company Nova Poshta offers courier delivery, receipt of goods directly to the branch or through 
the post office, possible express and express delivery4. An example of the use of new delivery technologies is 
the emergence of new types of deliveries, such as ‘Delivery in minutes’, such as Glovo5 and Raketa6. 

 
1 Ries, A., Trout, J. (2001). Positioning: The Battle for Your Mind. McGraw-Hill-Education, 224; Зозульов, О. В. 

(2008). Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку. Маркетинг в Україні, 6, 49-52 

<http://irbis.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/4437/1/49%20-%2052.pdf/> (2020, January, 27); Старостіна, А. О., 

Кравченко, В. А., Пригара, О. Ю., Ярош-Дмитренко, Л. О. (2018). Маркетинг. Київ: Інтерсервіс, 216; Пащук, О. В. 

(2011) Маркетинг послуг: стратегічний підхід. Київ: Професіонал, 560. 
2 Zoom (2021). About <https://zoom.us/about > (2021, January, 26). 
3 Скляренко, Н. (2020). Бізнес під час пандемії: як великі компанії захищають своїх співробітників. РБК-Украина 

<https://daily.rbc.ua/ukr/show/biznes-vremya-pandemii-krupnye-kompanii-zashchishchayut-1606308864.html> 

(2021, January, 26). 
4 Нова пошта (2021). Кодекс корпоративної етики <https://novaposhta.ua/o_kompanii/corporate_ethics>  

(2020, January, 26). 
5 Glovo (2021). Homepage <https://glovoapp.com/ru/kie/> (2020, January, 26). 
6 Raketa (2021). Homepage <https://raketaapp.com> (2020, January, 26). 
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Positioning on the technology of service provision and communication with the consumer involves the 

use of the latest delivery technologies, introduction of personalized content of communication with the client, 

online services, communication with the consumer via chatbot, Viber, social networks, mobile applications. 

For example, Netflix has modernized its design and focused on filling it with original (personalized) content. 

The use of distance forms and methods of work is relevant today – the provision of services via video 

communication and messengers (for example, the selection of clothes through online fitting; classes with a 

fitness trainer online; distance learning and video conferencing). 

Price positioning involves finding and offering the consumer acceptable pricing solutions. For 

example, Netflix offers several packages of its services, where everyone can choose the right content at a 

reasonable price ‘No extra costs and obligations’1. 

Conclusions. Development of innovative forms and methods of work of the enterprises acquire special 

urgency in the conditions of pandemic Сovid-19. Under such conditions, a key factor in business success is 

the ability to adapt activities quickly or change the positioning of goods and services for the consumer, 

focusing on meeting its market needs. The coronavirus crisis has forced businesses to work in new conditions, 

actively introducing innovations in service. The strategy of market positioning clearly outlines the portrait of 

the target consumer of the product or service, indicates the consumer values of the target audience and the 

necessary points of brand differentiation in the minds of target consumers. For the positioning of services, it 

is important to clearly differentiate them from competing offers and this differentiation should be important 

from the point of view of consumers. In service marketing the peculiarities of positioning are primarily related 

to the most relevant characteristics of a service: intangibility, inseparability, variability and perishability. In 

this regard, the change of positioning is often carried out by increasing the complexity of the service itself by 

adding services while reducing their variability (through standardization and automation) or increase the 

ability to personalize services. Considering the criteria for positioning the service (quality, assortment, image, 

additional services, technology of service provision, communication with the consumer, price) and taking 

into account the specific features of the service, innovative approaches in positioning can be found. Among 

such innovations in service are: new delivery technologies, innovative tools of communication with the 

consumer, expansion of the range of offers, standardization and individualization of services. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ  

The development of the information society presupposes the acceleration of the military-
economic sector development, where the innovation component plays an important role in 
ensuring the security of the state. The article identifies global trends in the digitalization of the 
military economy through the prism of innovative development and its impact on the economic 
implementation of national security. The necessity of using digital technologies and innovative-
technological development of the defense industry (as a natural reaction to the intensification of 
confrontation and increasing uncertainty of development both internally and externally) is 
substantiated due to the fact that the defense industry is a global sector of the world economy 
producing high-tech weapons, military equipment and technologies that are of the strategic 
importance in ensuring of independence and sovereignty. It was identified that the main 
components of the digital transformation of the military economy are technologies and tools. 
Emphasis is placed on the main tasks of transformational changes in the economy in order to 
achieve a balance between ensuring the country’s defense capabilities and justifying the costs of 
defense needs and the development of the defense industry which would promote economic 
growth and guarantee sustainable technological leadership. It is noted that the possibilities of new 
digital technological solutions, the practical inevitability of dual use of digital technologies lead to 
the growth and revision of the role and content of export control systems, because in these 
conditions arms control is of strategic importance to the world community. It is important to 
understand the nature of new breakthrough technologies, analyze the consequences of their 
implementation, minimize the risks associated with them. The danger of greater lagging in 
developing countries due to the widening digital divide requires a comprehensive approach to 
new technologies and a stronger intergovernmental partnership. 
Key words: military economy, military-industrial complex, defence industry, innovations, 
digitalization, digital tools, artificial intelligence. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний світ характеризується міжнародними 

протиріччями, недовірою і суперництвом. Нові геополітичні реалії обумовлюють перегляд механізмів 

вирішення міжнародних проблем. Перманентне виникнення збройних конфліктів і протистоянь між 

державами вимагає дослідження та обґрунтування необхідності зміцнення воєнних економік країн, 

формування підґрунтя для інноваційного розвитку з використанням новітніх цифрових технологій та 

інструментів. 

Сьогоднішня конкуренція має глобальний характер. І це гонка за технологічним 

впровадженням, тобто прийняттям, інтеграцією та використанням новітніх технологій у суспільстві. 

В основі цього знаходиться подвійна мета – підвищити економічну конкурентоcпроможність і 

збільшити військову могутність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана проблематика раніше вивчалась 

у контексті війн та їх економічного забезпечення. Воєнні витрати, разом із наслідками воєн вивчали 

Д. Албалет, Г. Бел, Ф. Еліас та інші. В Україні дослідження у воєнно-економічній сфері здійснювали 

В. Горбулін, В. Бадрак, О. Велічко, С. Згурець, О. Свергунов, В. Тютюнник, М. Шевцов, А. Шевцов, 

В. Шеховцов та інші науковці.  
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Значний внесок у розв’язання інноваційного напрямку зробили В. Геєць, І. Лукінов, А. Чухно. 

Науковці зазначали, що інноваційний шлях розвитку є єдино перспективним, здатним забезпечити 

суспільні очікування на досягнення країною гідного місця у світовому співтоваристві. 

Проблемам, які супроводжують розвиток цифрової економіки в Україні та світі, присвячена 

велика кількість наукових праць закордонних та вітчизняних вчених-економістів. Дослідженнями 

у сфері цифровізації економіки займалися Д. Тапскотт, Т. Месенбург, С. Іванов, О. Вишневський, 

C. Коляденко та інші. 

Втім, динамічний розвиток сфери цифрових технологій, посилення світових воєнно-політичних 

загроз потребує розгляду питань цифровізації саме у контексті воєнної економіки. 

Мета статті. Обґрунтувати важливість і необхідність цифровізації та інноваційного розвитку 

основних складових воєнної економіки держави, визначити цифрові тренди та їх вплив 

на забезпечення стійкої лідерської переваги. 

Виклад основного матеріалу. Воєнна економіка, функціональне призначення якої полягає 

у матеріально-технічному забезпеченні воєнної організації держави та задоволенні економічних 

потреб збройних сил, займає на сьогодні за видатками всього 2,3 %-2,5 % загальносвітового валового 

продукту. Але це не тільки визначальний фактор забезпечення воєнної безпеки, але й надзвичайно 

важливий інструмент, який використовується як в періоди воєнно-політичних криз, так і в періоди 

структурних криз світової економіки. Особливо, наприклад, у періоди зміни технологічних укладів1. 

Виникнення і розвиток воєнної економіки обумовлений, насамперед, прагненням держав 

використати військову силу для забезпечення обороноздатності країни, в якості вирішення спірних 

міждержавних питань, досягнення військовим шляхом економічних, політичних та інших цілей. 

Відповідно підтримання військової могутності держави на достатньому рівні не може бути без 

витрачання на це значних ресурсів, без відповідного економічного забезпечення військового 

будівництва. Основу воєнної могутності формують економічні ресурси держави. У зв’язку з цим 

можна сказати, що економічний потенціал будь-якої країни є основним аспектом, що визначає її 

військову могутність2. 

Ключовою ланкою виробничого сектору воєнної економіки великих держав є їхній воєнно-

промисловий комплекс (Military–Industrial Complex), оборонна промисловість (Defence industry) як 

цілісна економічна система галузей, підприємств, наукових організацій, конструкторських бюро і 

обслуговуючих об’єктів інфраструктури цієї системи, яка призначена для виконання досліджень, 

розробок, виробництва і постачання озброєнь, воєнної і спеціальної техніки та майна для задоволення 

державних воєнно-економічних потреб. Оборонна промисловість створює фундамент розвитку 

воєнної економіки. При цьому вона є досить динамічною сферою, яка під впливом науково-

технічного прогресу та змін у воєнній справі швидко розвивається, в ній з’являються нові галузі, 

відбувається перебудова виробничого сектору та організаційної структури. 

Світовою проблемою, яка не тільки не знайшла свого вирішення в ХХІ столітті, а й навпаки, ще 

більше загострилась, є проблема збройних конфліктів та воєн3. 

З кінця ХХ століття пріоритетним об’єктом наукових досліджень є так звані «війни нового 

(четвертого) покоління» (4 GW – 4-th Generatіon War). Вищевказаний тип воєнно-політичних 

конфліктів базується на використанні проривних технічних інновацій (лазери, електромагнітні 

гармати, інші види високоточної зброї, дистанційно керовані пристрої, комп’ютеризовані мережі 

зв’язку, засоби аерокосмічної розвідки, радіоелектронної боротьби та кіберзброї) у поєднанні 

із комплексом заходів щодо підриву спроможності противника чинити опір без виведення з ладу його 

основної збройної сили4. Війни 4 GW – це сучасні війни із асиметричним характером, відповідною 

тривалістю, використанням терористичних методів, зосередженням уваги на цивільному населенні як 

меті тактичних дій, зникненням поділу на фронт і тил, і такою специфічною характерною рисою як 

 
1 Панкова, Л. В. (2016). Военная экономика, инновации, безопасность. Москва: ИМЭМО РАН. 
2 Там само. 
3 Крисоватий, А. І., Сохацька, О. М. (2018). Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних 

інвестиційних потоків. Тернопіль: Осадца, Ю. В. 
4 Лещенко, О. Я. (2020). Трансформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних  

воєнно-політичних конфліктів гібридного типу. Національний інститут стратегічних досліджень. 

<https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-01/proekt-rukopisu-leschenka-ost.-utoch.-09.01.2020.pdf>  

(2021, січень, 30). 
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наявність засобів масової інформації, що транслюють війну в прямому ефірі широким масам 

населення, впливаючи таким чином на громадську думку. 
Складові воєнних конфліктів типу 4 GW чітко простежуються у військових кампаніях проти 

Іраку (1996 і 2003 рр.), на Балканах (1999 р.), в Афганістані (2001 р.), у Лівії (2011 р.) та у Сирії (2011 – 
2016 рр.). Про подальший розвиток форм та методів ведення таких війн також свідчить воєнно-
політичний конфлікт, який зараз відбувається на сході України1. 

У воєнно-економічній сфері підготовка і ведення війн нового типу безпосередньо впливає 
на оборонну промисловість, виробництво озброєння і військової техніки. 

В той же час, щоб розвивати військовий потенціал, придатний для геостратегічних викликів 
сьогодення та майбутнього, країни повинні залишатися на передовій у галузі інновацій, науки і 
техніки. Для цього потрібна оцінка потенційного середовища безпеки у майбутньому, особливо щодо 
військових викликів та викликів безпеці, що виникають внаслідок нових науково-технічних питань і 
проривних інновацій2. 

Одним із яскравих прикладів посилення напруженості за технологічне домінування є торговельна 
війна між США і Китаєм, що розпочалася у 2018 р. та яка приховує загострення суперництва двох 
наддержав за світове технологічне домінування, коли Китай став активно конкурувати на світових 
ринках з американськими ІТ-корпораціями. “Торговельна війна” по суті є технологічною війною та 
інструментом стримування (неринковими засобами). Переможець технологічної гонки отримає 
вирішальну перевагу в комерційній, геополітичній і військовій сферах. Торговельна війна показала, 
на фундаменті яких технологій наддержави планують забезпечити собі світове домінування – 
це штучний інтелект, системи комунікації та спостереження, автономний транспорт3. 

Сучасний етап промислової революції пов’язаний із розвитком комунікативних Інтернет-
технологій, які суттєво змінили технологію бізнес-процесів. Таким чином, основою Четвертої 
промислової революції та третьої хвилі глобалізації стала цифрова економіка. 

Цифрова економіка – це економіка, що базується на цифрових комп’ютерних технологіях та 
інформаційно-комунікативних технологіях (ІКТ), але, на відміну від інформатизації, цифрова 
трансформація не обмежується впровадженням інформаційних технологій, а докорінно перетворює 
сфери і бізнес-процеси на базі Інтернету та нових цифрових технологій. 

Процес формування цифрової економіки призводить до цифрової трансформації всіх галузей 
економіки, як цивільної, так і воєнної. Цифровізація, як і будь якій інший процес, неможлива без 
використання таких складових як технології та інструменти. 

Під інструментом, в даному випадку, розуміється засіб, що використовується для впливу, 
створення або перетворення предмета (об’єкта), а також для досягнення спеціалізованих задач. Такі 
інструменти цифровізації як інтернет речей, великі дані, штучний інтелект, машинне навчання, 
кіберфізичні системи, системи моніторингу, блокчейн, нейронні мережи, робототехніка,  
3D-моделювання, віртуальна реальність, хмарні обчислення та інші сприяють інтеграції всіх потоків 
даних задля створення інформаційного суспільства4. 

Технологія є фундаментальним фактором соціальних змін, що пропонує нові можливості 
виробляти, зберігати та поширювати знання. Це особливо стосується військової сфери, основні 
зрушення в якій часто супроводжуються новаторськими подіями в історії науки та техніки. Якщо 
спочатку технологія не є результатом військових досліджень та розробок, все одно вона часто 
знаходить військове застосування і впливає на методи ведення війни. Прогрес у військовій техніці 
може мати як позитивні, так і негативні наслідки: покращення можливостей запобіжних заходів щодо 
мобілізації та застосування сили, або більш потужні можливості заподіяння шкоди та знищення5.  

 
1 Лещенко, О. Я. (2020). Трансформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних  

воєнно-політичних конфліктів гібридного типу. Національний інститут стратегічних досліджень. 

<https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-01/proekt-rukopisu-leschenka-ost.-utoch.-09.01.2020.pdf> (2021, січень, 30). 
2 Писаренко, Т., Кваша, Т. (2020). Глобальні технологічні тренди у сфері озброєння та військової техніки. Київ: 

УкрІНТЕІ <http://www.uintei.kiev.ua/page/globalni-tehnologichni-trendy-u-sferi-ozbroyennya-ta-viyskovoyi-tehniky> 

(2021, січень, 30). 
3 Юрчишин, В. (2019). Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі 

та Україні. Київ: Разумков центр. <http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_trade_wars.pdf> (2021, січень, 30). 
4 Крюкова, А. А., Михаленко, Ю. А. (2017). Инструменты цифровой экономики. Карельский научный журнал, 

6, 3 (20), 108-111. 
5 Писаренко, Т., Кваша, Т. (2020). Глобальні технологічні тренди у сфері озброєння та військової техніки. Київ: 

УкрІНТЕІ. <http://www.uintei.kiev.ua/page/globalni-tehnologichni-trendy-u-sferi-ozbroyennya-ta-viyskovoyi-tehniky> 

(2021, січень, 30). 
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Поточні інновації в галузі штучного інтелекту, робототехніки, автономних систем, космічних 

технологій, 3D-друку, біотехнологій, матеріалознавства та квантових обчислень, як очікується, 

принесуть безпрецедентні перетворення. Частково ці технології вже використовуються у військових 

областях та у сферах безпеки, а частково потребують подальшого вивчення.  

У 2019-2020 роках під час офіційних заходів і конференцій з питань забезпечення миру і 

безпеки особливу актуальність набули питання сучасних технологічних напрямів розвітку, а саме1: 

Кібербезпека і технології. Кібербезпека стала найважливішим пунктом порядку денного 

міжнародної безпеки в останні роки. Зростаюча увага, яку отримує ця тема, відображається 

в дискусіях про норми і правила в кіберсфері, занепокоєння щодо великих даних та конфіденційності, 

щодо безпеки критичної інфраструктури. Одночасно такі технологічні розробки, як штучний інтелект 

та нові типи озброєнь, мають серйозні наслідки для безпеки – у звичайній війні, кіберпросторі, а 

також у космічному просторі. 

Покращення кібербезпеки та можливостей кіберзахисту останнім часом набуло пріоритетного 

значення у програмах національної безпеки багатьох держав. Багато країн починають створювати 

спеціалізовані агентства з кіберзахисту та розробляють відповідні національні стратегії.  

Технології штучного інтелекту. Штучний інтелект визначено як найбільший технологічний 

виклик, з яким стикаються країни світу2. 

Протягом наступних 20 років, очікується, що штучний інтелект буде відігравати значний вплив 

і відповідно значну руйнівну силу завдяки своїм наслідкам. Як приклад, можна навести Китай, який 

прагне стати лідером у ключових військових технологіях, таких як штучний інтелект, автономні 

системи, передові обчислювальні і квантові технології. 

Автономні системи зброї. З 2013 року управління летальними автономними системами зброї 

(LAWS) обговорювалося в рамках Конвенції ООН про певну звичайну зброю 1980 року. Однак 

дискусія залишається на ранній стадії, оскільки більшість держав все ще перебувають у процесі 

розуміння конкретних аспектів та наслідків збільшення автономії в системах озброєнь. На думку 

фахівців, розробкам концепцій щодо автономних систем зброї повинно передувати краще розуміння 

технологічних основ автономії, її можливостей у сучасних системах озброєнь, а також численних 

факторів (політичних, економічних, соціальних, технологічних), які можуть обмежувати її 

досягнення. 

Біологічна зброя. Увага фахівців зосереджена на запобіганні актам тероризму масового впливу 

та спостереженні за хворобами. Також розглядаються різноманітні аспекти впровадження 

міжнародних заборон проти біологічної зброї, включаючи перевірку її невиробництва у національних 

оборонних науково-дослідних установах, а також наслідки для безпеки від технологій подвійного 

використання. 

Космічні технології. Космос є унікальним середовищем. Різноманітність космічних технологій 

матиме прямий вплив на майбутні війни. Одним з найбільш важливих трендів є збільшення 

залежності від технологій штучного інтелекту для оброблення і використання великого масиву 

інформації, отриманої з космосу.  

Кібервійни. Кіберпростір став п’ятою ареною війни (окрім суші, моря, повітря та космосу). 

Різноманітні за своєю масштабністю кібервійни вже відбуваються щодня. 

Інтернет речей (IoT). НАТО шляхом експериментів, демонстрацій та семінарів 

продемонстрував, що IoT має відігравати важливу роль у майбутніх військових операціях, 

включаючи гуманітарну допомогу та ліквідацію наслідків катастроф, боротьбу з тероризмом, 

фізіологічний моніторинг військовослужбовців і логістику та управління ланцюгами поставок. 

Стрімкий розвиток цифрової трансформації світу в реаліях сьогодення перестає бути лише 

економічною складовою, а стає одним з тих чинників, які вже сьогодні впливають, а невдовзі стануть 

визначними напрямками в питаннях забезпечення безпеки як громадян, так і самої країни. Щодо 

необхідності винесення цієї теми як реальної проблеми, що може вплинути на стан забезпечення 

безпеки держав та взагалі бути загрозою національним суверенітетам, наголошували учасники  

56-ї Мюнхенської конференції з безпеки (Munich Security Conference/ Münchner Sicherheitskonferenz/), 

що пройшла у лютому 2020 року.  

 
1 Там само. 
2 Bidwell, C., MacDonald, B. (2018). Emerging Disruptive Technologies and Their Potential Threat to Strategic 

Stability and National Security. Federation of American Scientists <https://fas.org/wpcontent/uploads/media/FAS-

Emerging-Technologies-Report.pdf> (2021, січень, 30). 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

68 

У підсумковому документі, Мюнхенському звіті про безпеку 20201, проаналізовано поточні 

події політики безпеки в Китаї, Європі, Росії та США, а також розкрито розуміння тем космічної та 

кліматичної безпеки, окремо відображені загрози, які створюють нові технології. 

Аналіз глобалізаційних процесів цифрової трансформації дозволив структурувати цифрові 

інструменти, які властиві воєнній економіці, за трьома сегментами, а саме:  

– промислові технології (Індустрія 4.0); 

– технології збереження та обробки інформації;  

– технології безпечного зберігання і захисту конфіденційної інформації.  

До першого сегменту можна віднести робототехніку, 3D-моделювання і друк, БпЛА, дрони, 

інтернет речей, квантові технології, доповнена, віртуальна реальність, автономна зброя. До другого 

сегменту належить Big Data, штучний інтелект і хмарні обчислення. До третього сегменту віднесено 

технологію блокчейн (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Класифікація цифрових інструментів воєнної економіки 

Джерело: розроблено автором 

 

У сучасному світі застосування новітніх наукових розробок і проривних технологій створює 

конкурентні переваги у багатьох сферах. У найближчому майбутньому це може мати визначальний 

вплив на забезпечення національної і колективної безпеки та оборони. Розробка новітніх технологій, 

частіше за все, відбувається на стику кількох галузей науки, а їх застосування має синергетичний 

ефект. 

Технологічний прогрес дозволяє військовим розробляти нові форми ведення війни, 

впроваджувати штучний інтелект, створювати нову зброю, екіпіровку і засоби зв’язку, оптимізувати 

 
1 Munich Security Conference (2020). Munich Security Report <https://securityconference.org/publikationen/munich-

security-report-2020/> (2021, січень, 30). 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 7 Issue 1 2021 

69 

дії і покращувати фізичні здібності військовослужбовців, підвищувати ефективність військової 

логістики та медичного обслуговування. 

Інноваційні програми у сфері оборони визначають питання будівництва збройних сил і 

розвиток оборонних галузей промисловості. Крім того, вони безпосередньо мають вплив 

на можливість розвитку нових оперативних концепцій, таких як сетецентричні війни, появу сил 

спеціальних операцій, сумісні операції. Підвищення ефективності використання інформаційних 

систем, запровадження систем штучного інтелекту і нанотехнологій призводять до якісно нового 

рівня прийняття рішень у військовій сфері1. 

З іншого боку, технологічні інновації створюють якісно новий спектр проблем, які впливають 

на стан і забезпечення безпеки. Збільшується спектр можливих загроз. Застосування нових проривних 

технологій і нововведень може фундаментальним чином змінити саму концепцію ведення війни. 

На фоні інноваційно-цифрового розвитку військової сфери неминуче з’являються питання 

ризиків і у системі контролю за експортом озброєння. Підвищення значущості та якісного рівня 

еволюційного вдосконалення озброєнь і військової техніки, зростання їх руйнівних можливостей 

обумовлює необхідність глибоких і детальних дискусій провідних держав в області розвитку систем 

контролю над озброєннями, адже з позиції забезпечення міжнародної безпеки та стратегічної 

стабільності це є досить важливішим питанням. 

З точки зору впливу технологічної еволюції на системи контролю над озброєннями можна 

виокремити наступні явища: 

1. Зростання швидкості виробництва нових технологій (військових і цивільних), розширення їх 

можливостей і сфер застосування. 

2. Посилення ролі цифрового компоненту, розширення цифрового наповнення вже існуючих 

озброєнь у сфері бойових дій. 

3. Ефекти дифузії і скритності – як два глибоко взаємопов’язаних феномена. При цьому 

цифрова дифузія веде до підвищення уразливості з урахуванням кіберзлочинності і зростання числа 

користувачів2. 

Інфраструктура контролю над озброєннями розширюється і ускладнюється. Можливості нових 

цифрових технологічних рішень, практична неминучість подвійного використання цифрових 

технологій ведуть до зростання і перегляду ролі та змісту систем експортного контролю над 

технологіями, їх жорсткішого впровадження в системи контролю над озброєннями3. У цих умовах 

контроль над озброєннями набуває стратегічного характеру для світової спільноти.  

Отже, поява нових цифрових інформаційних технологій несе не тільки нові можливості, але і 

супроводжується появою нових загроз безпеці, які в разі їх ігнорування можуть звести нанівець 

потенційні вигоди від впровадження цих технологій. Своєчасна оцінка таких загроз і вироблення 

адекватних заходів протидії є необхідною умовою розвитку воєнно-економічної галузі. З іншого боку, 

стрімке поширення цифрових технології збільшує цифровий розрив і створює небезпеку ще більшого 

відставання країн, що розвиваються. Для переосмислення стратегій розвитку цифрового сектора 

потрібен комплексний підхід до нових технологій і зміцнення міждержавного партнерства. 

Для України володіння високими технологіями, розширення доступу до них виключно важливо 

не тільки для підвищення динаміки інноваційного розвитку в країні, забезпечення економічного і 

науково-технічного розвитку, скорочення технологічного розриву з провідними технологічними 

лідерами, але й з позиції забезпечення швидкої і рішучої відповіді на сьогоднішні і майбутні виклики 

та загрози. 

Висновки. Динаміку інноваційного розвитку воєнної економіки держави забезпечує швидке та 

чітко сплановане впровадження новітніх технологій, в основі яких знаходиться діджиталізація бізнес-

процесів, що зумовлює економічний та науково-технічний розвиток. Скорочення технологічних 

розривів з технологічними країнами-лідерами є запорукою швидкого та ефективного реагування 

на нові виклики і загрози національній безпеці. 

 
1 Панкова, Л. В. (2016). Военная экономика, инновации, безопасность. Москва: ИМЭМО РАН. 
2 Панкова, Л. В., Гусарова, О. В. (2019). Инновационно-технологические прорывы: влияние на систему 

контроля над вооружениями. Мировая экономика и международные отношения, 63, 6, 70-83. 

<https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/06_2019/

08-PANKOVA.pdf> (2020, грудень, 15). 
3 Там само. 
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Отже, ґрунтовне вивчення природи новітніх технологій, їх можливостей і сфер застосування 

дозволить забезпечити безпеку держави.  

Перспективи подальших досліджень. У фокусі подальших досліджень ризики та загрози 

національній безпеці країни, що виникають в умовах цифровізації воєнної економіки. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО  
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

The article considers the approaches to the essence of financial support for sustainable 
development of the region, explores the main forms, methods and tools to stimulate financial 
investment, presents proposals for improving the mechanisms of financial security. It is 
reasonable that the financial support of sustainable development of the region is a system aimed 
at developing and implementing effective financial mechanisms necessary to ensure a continuous 
balanced flow of financial resources into regional socio-ecological and economic subsystems to 
bring them to a qualitatively higher level of development, and also increasing the financial 
potential of the region. The system of indicators of provision of the region with financial resources 
is determined. It consists of investment attractiveness, degree of scientific and technical and 
innovative development, relations between investment subjects, level of social security and 
protection of the population of the region, complex indicator of competitiveness. Forms and 
methods of financial support of sustainable development of the region are considered according 
to the main forms – budget support, self-financing, crediting, investment. The main directions of 
improving the system of financial support for sustainable development of the region are proposed. 
They are introduction of public-private investment partnership, creation of conditions for financial 
decentralization of territorial development, implementation of socio-economic and ecological-
economic projects, improvement of fiscal policy of revenue generation of local budgets. It is 
concluded that the high level of financial resources of socio-ecological and economic systems of 
the region forms the prerequisites for ensuring its sustainable development. 
Key words: sustainable development; financial support; financial resources; sustainability; socio-
ecological-economic system. 

Постановка проблеми. Успіх будь якої держави, рівень її соціо-еколого-економічного 
розвитку, подальші перспективи росту зумовлені, головним чином, правильним вибором стратегії й 
концепції, що передбачатимуть задоволення наявних та потенційних потреб населення, а також 
ефективності механізмів фінансового забезпечення для залучення та раціонального розподілу коштів 
на реалізацію даних стратегічних рішень. Враховуючи процеси, пов’язані із децентралізацією влади 
в Україні, нестабільність політичного, економічного, соціального, екологічного середовища, 
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депресивний стан деяких регіонів нашої держави, вважаємо актуальним є вивчення слабких сторін й 
проблем ефективного функціонування сформованих в нашій державі механізмів фінансового 
забезпечення сталого розвитку регіонів, а також пошук шляхів їх усунення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Тематиці фінансового забезпечення сталого 
розвитку присвячена низка наукових публікацій. Вітчизняними та зарубіжними авторами 
розглядаються підходи щодо сутності фінансового забезпечення сталого розвитку регіональних 
систем, проводиться аналіз та оцінка механізмів залучення й розподілу фінансових ресурсів для 
розвитку соціальної, економічної та екологічної сфер, в результаті чого було сформовано відповідні 
висновки та наведені пропозиції щодо їх удосконалення тощо. 

Зокрема, при діагностиці рівня забезпеченості фінансовими ресурсами вітчизняного 
агросектора економіки, Л.І. Катан1 запропоновано методичні засади комплексної оцінки фінансового 
та соціо-еколого-економічного стану регіону в контексті аграрного виробництва. Д.Е. Леус2 
запропонувала виділити окремий напрям фінансового забезпечення сталого розвитку економіки, як 
соціально відповідальне інвестування.  

Досліджуючи особливості фінансових механізмів активізації сталого розвитку у Канаді, 
В.Г. Поліщук та О.М. Захарчук3, розглядали можливості їх впровадження їх основ у нашій державі. 
Також, Д.Е. Леус4 запропонувала основні інструменти фінансування сталого розвитку, які варто 
застосовувати на даному етапі розвитку нашої держави. 

Ряд останніх праць вітчизняних вчених присвячено пошуку ефективних форм і методів 
фінансової децентралізації в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів. В результаті наукових 
досліджень, І.В. Тютюник та Я.В. Решетняк5 визначили переваги фінансової децентралізації, 
а Ю.В. Шпак6 надав практичні рекомендації щодо поліпшення фінансування сталого розвитку 
об’єднаних територіальних громад.  

Деякі аспекти фінансового забезпечення сталого розвитку в контексті впливу лісового фонду 
на розвиток управління лісовим господарством розглядав М. Stebnicki7. Також цікавим є дослідження 
Європейського механізму стабільності, в контексті фінансового забезпечення, як потужного 
інструменту, що сприяє сталому розвитку, які проведені М. Koczor8. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження існуючих підходів до сутності 
фінансового забезпечення сталого розвитку регіону, дослідження наявних форм, методів та 
інструментів стимулювання залучення фінансових інвестицій, а також внесення пропозицій 
щодо удосконалення наявних механізмів фінансового забезпечення. 

Опис основного матеріалу дослідження. Сьогодні, провідні країни світу керуються 
принципами концепції сталого розвитку, популярність, якої постійно зростає.  

Думки вітчизняних (О.М. Шубалий, М.В. Короленко, П.М. Косінський9) та зарубіжних 
(М. Burchard-Dziubinska10, М. Wozniak11)авторів сходяться на тому, що сталий розвиток передбачає 

 
1 Катан, Л. І. (2012). Діагностика рівня фінансового забезпечення сталого розвитку аграрної сфери регіону 

в контексті кластерного аналізу. Агросвіт, 8, 15-19. 
2 Леус, Д. В.(2013). Аналіз науково-методичних підходів до портфельного інвестування як інструменту 

фінансового забезпечення сталого розвитку економіки. Бізнес Інформ, 12, 318-322. 
3 Поліщук, В. Г., Захарчук О. М. (2016). Фінансове забезпечення сталого розвитку Канади: досвід для України. 

Економічний форум, 2, 286-294. 
4 Леус, Д. В. (2013). Фінансове забезпечення економічної складової концепції сталого розвитку. Механізм 

регулювання економіки, 4, 133-139. 
5 Тютюник, І. В., Решетняк, Я. В. (2017). Фінансова децентралізація в Україні: можливості та загрози для 

забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Економіка та держава, 12, 43-47. 
6 Шпак, Ю. В. (2017). Роль процесу децентралізації у зміцненні фінансового забезпечення сталого економічного 

розвитку об’єднаних територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток, 11 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_11_7> (2021, січень, 15). 
7 Stebnicki, M. (2018). Rola funduszu leśnego w wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach. 

Zarządzanie Publiczne, 43 (1), 104-116. 
8 Koczor, M. (2012). Europejski mechanizm stabilnosci: podstawy prawne, konstrukcja, instrumentarium dzialania. 

Politeja, 21, 503-543. 
9 Шубалий, О. М., Короленко, М. В., Косінський, П. М. (2019). Економічне стимулювання поглибленої переробки 

біомаси в регіоні в контексті імплементації концепції «зеленої економіки». Наукові праці НДФІ, 2 (87), 110-124. 
10 Burchard-Dziubinska, M. (2014). Implementation of green economics as an European union’s answer development 

difficulties. Folia oeconomica, 3 (303), 135-150. 
11 Wozniak, M. (2016). The natural resources of rural areas as determinants of their economic development. Scientific 

Notebooks of the Warsaw University of Life Sciences. Problems of World Agriculture, 16, XXXI, 3, 371-381. 
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гармонійний взаємозвʼязок між екологічною, економічною та соціальною сферами, що, сприяє їх 
одночасному процвітанню, зокрема, завдяки застосуванню відновлюваних джерел енергетики, 
раціональному використанню природних ресурсів та їх збереженню тощо. 

І.Б. Дегтярьова та О.І. Мельник1 підтримують традиційне визначення сталого розвитку як 
такого, що задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 
задовольняти свої власні потреби. 

На думку Л.П. Тичковської2 суть сталого розвитку полягає у зміцненні суспільної здатності 
задовольняти основні потреби суспільства, використовуючи те, що є дійсно доступним 
на найнижчому рівні, а також перетворення економічної системи на таку, яка пропагує життя і 
закріплює стабільність, забезпечує основні потреби людства, виховує відповідальність, створює 
робочі місця, допомагає отримувати прибуток, а також вирішує проблеми соціально-економічного 
характеру за допомогою доступних ресурсів. 

W. Florczak3 надає одне із визначень, яке характеризує сталий розвиток як позитивні економічні 
зміни, які не завдають шкоди соціально-екологічним системам, від яких залежить функціонування 
суспільства. Однак, дане визначення висвітлює в широкому розумінні основні засади концепції 
сталого розвитку. 

E. Uzunow, D. Kukielska4, на основі аналізу Європейської стратегії сталого управління ресурсами, 
сформували, на нашу думку, більш конкретне конкретизоване визначення сутності сталого розвитку, 
під яким розуміють заходи, спрямовані на прийняття рішень, що охоплюють повний ланцюжок 
вартості, а отже, заощадження існуючих та повторне використання ресурсів (вторинної сировини), 
відходи, а також використані продукти відповідно до принципу закритого ланцюга. 

Сталий розвиток того чи іншого регіону, зокрема, будь-якої його сфери, наприклад, 
промислової, природно-ресурсної, екологічної, соціальної, потребує фінансових ресурсів. Тобто 
можна стверджувати, що чим більше вільних фінансових ресурсів зосереджено у тому чи іншому 
регіоні, тим більше у нього шансів на успішний розвиток, звісно, за умови раціонального розподілу й 
використання даних ресурсів та вкладання їх у дійсно перспективні проекти, що передбачають 
максимальну віддачу з економічної точки зору. 

У вітчизняних наукових джерелах існує низка підходів до визначення поняття «фінансове 
забезпечення». Крім того, процеси фінансового забезпечення розглядають на рівні держави, її 
регіонів, місцевих територіальних одиниць, окремих суб’єктів господарювання. 

Варто звернути увагу на те, що фінансове забезпечення являє собою не суто обсяг фінансових 
ресурсів спрямованих на розвиток промислових підприємств, установ, організацій, а представляє 
певний фінансовий механізм, налаштований таким чином, щоб регулювати потоки власних і 
залучених фінансових інвестицій, стимулювати збільшення обсягів їх надходжень та здійснювати 
раціональний їх розподіл за призначенням, відповідно до поставлених задач направлених 
на вирішення наявних проблем. Л.І. Іщук, А.М. Ніколаєва, С.О. Пиріг5 стверджують, що за змістом 
фінансове забезпечення є законодавчо визначеною сукупністю заходів, спрямованих на створення 
фінансової бази для досягнення певних цілей.  

Л.А. Костирко та Л.О. Зайцева6 роблять висновки, що фінансове забезпечення представляє 
собою предметну площину ефективного й оптимального вирішення завдань у сфері фінансово-
господарської діяльності, орієнтованих на реалізацію фінансового потенціалу з метою нарощування 
ринкової вартості суб’єкта господарювання, побудовану на міждисциплінарній та 
трансдисциплінарній взаємодії інструментів і методів фінансів та управління спрямованих для 
досягнення довгострокових цілей розвитку. 

 
1 Дегтярьова, І. Б., Мельник, О. І., Романченко, Я. В. (2014). Економічні та фінансові інструменти забезпечення 

сталого регіонального розвитку: досвід ЄС. Mechanism of Economic Regulation, 3, 18-27. 
2 Тичковська, Л. П.(2013). Роль фінансового фактора у забезпеченні сталого розвитку територіальних 

економічних систем. Економіка природокористування і охорони довкілля, 2013, 214-220. 
3 Florczak, W. (2007). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach społeczno-ekonomicznych. Studia Prawno-

Ekonomiczne, 75, 119-139. 
4 Uzunow, Е., Kukielska, D. (2012). Wybrane elementy europejskiej strategii zrównoważonego gospodarowania 

zasobami surowców skalnych. Mining Science, 134 (Special Issue 41), 295-300. 
5 Іщук, Л. І., Ніколаєва, А. М., Пиріг, С. О. (2016). Фінансове забезпечення сфери охорони навколишнього 

природного середовища у контексті сталого розвитку України та її регіонів. Економічний форум, 2, 161-167. 
6 Костирко, Л. А., Зайцева, Л. О. (2020). Передумови формування парадигми фінансового забезпечення 

сталого розвитку суб’єктів господарювання. Облік і фінанси (Accounting and Finance), 1 (87), 107-113. 
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Незважаючи на багатогранність підходів щодо визначення сутності фінансового 

забезпечення, робимо висновки, що це певний організований процес формування, нагромадження 

необхідного обсягу фінансових ресурсів на основі залучення зовнішніх і внутрішніх фінансових 

інвестицій, мобілізації власних коштів суб’єктів господарювання, а також їх раціонального 

розподілу для реалізації пріоритетних завдань щодо конкретних економічних проєктів. Відповідно, 

фінансове забезпечення сталого розвитку регіону передбачатиме залучення і раціональний розподіл 

фінансових ресурсів на реалізацію важливих регіональних проектів соціо-еколого-економічного 

спрямування. 

У теорії та практиці фінансового забезпечення розвитку регіонів у нашій державі, за останні 

двадцять років, відбулися певні концептуальні зміни, удосконалювались підходи стосовно його 

трактування, про що свідчить проведений ретроспективний аналіз сутності даного поняття (рис. 1). 

Якщо раніше фінансові ресурси спрямовувались на підвищення суто економічного рівня розвитку 

регіону, то сьогодні акцент робиться і на його соціальний та екологічний розвиток. 

 

 

Рис. 1. Ретроспективний аналіз підходів до трактування сутності «фінансового  

забезпечення розвитку регіону» в Україні  

Джерело: розроблено авторами на основі1. 

 
Аналіз вітчизняних наукових джерел показав, що за останні роки сформувались різні підходи 

до тлумачення поняття «фінансове забезпечення» у контексті сталого розвитку регіону, згідно яких 

його розглядають, у широкому та вузькому розумінні, як фінансову систему (О. Тулай2, І.М. Вахович, 

І.В. Ропотан3), фінансовий інструмент (метод) розвитку регіональних систем (В.Г. Поліщук, 

 
1 Ільчук, В. П., Шпомер, Т. О.(2018). Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств реального сектора 

економіки. Проблеми економіки, 2 (36), 310-316. 
2 Тулай, О.(2018). Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового 

сектору. Світ фінансів, 3 (56), 104-116. 
3 Вахович, І. М., Ропотан, І. В. (2013). Фінансові джерела забезпечення сталого розвитку регіону. Вісник 

Університету банківської справи Національного банку України, 1 (16), 26-29. 

Фінансовий механізм для досягнення конкретних задач 

фінансово-економічного характеру галузей промисловості, 

субʼєктів господарювання регіону (наприклад, збільшення 

обсягів виробництва передбачало збільшення прибутків 

підприємств і збільшення податкових надходжень у бюджет) 

Удосконалена система джерел і форм фінансування інноваційних 

проектів для розвитку соціальних та економічних сфер 

суспільства (фінансові ресурси використовувались для оновлення 

виробничої бази («відродження») промислових підприємств, 

навчання (підвищення кваліфікації) їх персоналу,  

розвиток сфери послуг тощо)

Сукупність заходів і умов, що сприяють сталому 

збалансованому функціонуванню і розвитку  

соціо-еколого-економічних систем 

Підходи до сутності «фінансового забезпечення розвитку регіону» 

2011 р. – … 

2006–2010 рр. 

2000–2005 рр. 
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О.М. Захарчук1, З.В. Герасимчук, І.М Вахович2) процес залучення фінансових ресурсів та їх розподілу 

між сферами діяльності, що сформувались у регіоні (Д.В. Леус3), як певну секторальну модель 

фінансового розвитку регіону (Л.О. Тичковська4, М.В. Гончаренко5) тощо. 

На основі узагальнення класичних підходів стосовно трактування поняття фінансового 

забезпечення сталого розвитку регіону, пропонуємо надати таке його визначення – це система, метою 

якої є розробка й реалізація на практиці ефективних фінансових механізмів націлених 

на забезпечення безперервного (безперебійного, постійного) збалансованого надходження 

фінансових ресурсів у регіональні соціо-еколого-економічні підсистеми для виведення їх на новий 

рівень розвитку (покращення їх функціонування), а також збільшення фінансового потенціалу регіону 

за рахунок оптимального розміщення і примноження наявних фінансових ресурсів, що сприятиме 

його виведенню із «депресивного» становища та ґарантуватиме еколого-економічну безпеку та 

соціальну захищеність місцевого населення. 

На нашу думку, сьогодні фінансове забезпечення сталого розвитку регіону можна розглядати 

не лише як усталену (сформовану роками) систему фінансових механізмів, а й як систему показників 

(або індикаторів) оцінки рівня розвитку регіону, що характеризує його інвестиційну привабливість, 

науково-технічний та інноваційний розвиток, відносини між суб’єктами інвестування, рівень 

соціального забезпечення та захищеності населення, конкурентоспроможність за соціо-еколого-

економічними параметрами (табл. 1). 

За такого підходу, на нашу думку, зручно вести моніторинг потоків фінансових інвестицій, а 

також легко виявити ефективність й суттєві недоліки сформованої системи фінансового забезпечення 

сталого розвитку регіону, що, в свою чергу, визначатиме напрямки її удосконалення. Також це дасть 

змогу використовувати найбільш оптимальні форми, методи, важелі, інструменти стимулювання 

залучення фінансових інвестицій в розвиток соціо-еколого-економічних підсистем регіону. 

На думку В.С. Тулуб’як6, важливою складовою реалізації стратегії сталого розвитку України є 

модернізація фінансового механізму, основна мета якої – підвищення ефективності використання 

фінансового потенціалу й оптимізація управління наявними фінансовими ресурсами. 

Важливим напрямом удосконалення системи фінансового забезпечення сталого розвитку 

регіону є розробка ефективного механізму залучення та розподілу фінансових ресурсів не тільки 

на цілі споживання, а й на забезпечення його соціо-еколого-економічного розвитку, що вже викликає 

певні труднощі, адже використання його на практиці може дати неоднозначний результат 

із за особливостей того чи іншого регіону держави (диференціація природно-ресурсного потенціалу; 

статус регіону, як «депресивного» тощо). 

При цьому слід розуміти, що за своїм змістом форми залучення фінансових ресурсів 

не зміняться, і матимуть вигляд державної (бюджетної) підтримки, самофінансування, кредитування 

та інвестування, а зміняться лише форми руху коштів, методи та інструменти фінансування. 

Розглянемо детальніше форми й методи фінансового забезпечення сталого розвитку регіону та 

визначимо їхні особливості (табл. 2). 

Кожна із зазначених у таблиці 2 форм фінансування сталого розвитку регіональних соціо-

еколого-економічних систем має свої переваги та недоліки. При цьому, вважаємо, що потрібно 

стимулювати і використовувати всі можливі джерела фінансування регіональних сфер таким чином, 

щоб акумулювати якомога більший обсяг грошових засобів у бюджетах місцевих об’єднаних 

територіальних громад та скласти оптимальний для всіх регіональних секторів економіки баланс 

витрат на реалізацію програм, проектів, пов’язаних з їхнім розвитком.  

 
1 Поліщук, В. Г., Захарчук, О. М. (2016). Фінансове забезпечення сталого розвитку Канади: досвід для 

України. Економічний форум, 2, 286-294. 
2 Герасимчук, З. В., Вахович, І. М. (2008). Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку. 

Регіональна економіка, 2, 59-72. 
3 Леус, Д. В. (2013). Фінансове забезпечення економічної складової концепції сталого розвитку. Механізм 

регулювання економіки, 4, 133-139. 
4 Тичковська, Л. О. (2013). Роль фінансового фактора у забезпечені сталого розвитку територіальних 

економічних систем. Економіка природокористування і охорони довкілля, 214-220. 
5 Гончаренко, М. В. (2014). Реформування системи міжбюджетних відносин як напрямок удосконалення 

фінансового забезпечення сталого розвитку територій. Теорія та практика державного управління, 3, 169-176. 
6 Толуб’як, В. С. (2018). Роль фінансового потенціалу у забезпеченні сталого розвитку країни. Державне 

управління, 5 <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1234> (2021, січень, 15). 
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Таблиця 1 

Система показників, за допомогою яких можна визначити забезпеченість регіону  

фінансовими ресурсами 

Показники оцінки рівня 

розвитку регіону 

Яким чином характеризує забезпеченість 

регіону фінансовими ресурсами 
Дані для оцінки 

Показник інвестиційної 

привабливості 

Обсяг залучених фінансових ресурсів 

у розвиток регіональних підсистем свідчить 

про реальні можливості (перспективи) їх 

інноваційного розвитку та здатності швидко 

(в короткострокові терміни) повертати 

вкладені фінансові інвестиції, а також 

говорить про стабільність інвестиційного 

середовища  

Кількість та обсяг наданих 

фінансово-кредитними 

установами коротко- та 

довгострокових кредитів 

суб’єктам господарювання і їх 

погашення; рівень інфляції; 

рівень рентабельності 

діяльності підприємств тощо 

Показник, що 

характеризує ступінь 

науково-технічного й 

інноваційного розвитку 

Великі фінансові вливання в регіональні 

соціо-еколого-економічні підсистеми 

сприяють розвитку науки та техніки, 

розробці радикальних інноваційних 

проектів та їх комерціалізації, а також 

комплексному раціональному використання 

та відтворенню всіх наявних в регіоні 

ресурсів 

Кількість працівників, задіяних 

у виконанні наукових 

досліджень; витрати 

на виконання наукових 

досліджень і розробок; 

кількість промислових 

підприємств, що 

впроваджують інновації; обсяг 

реалізованої інноваційної 

продукції; стан матеріально-

технічної бази промислових 

підприємств тощо 

Показник взаємовідносин 

між суб’єктами 

інвестування 

Часте надходження фінансових інвестицій 

від одних і тих самих інвесторів до одних і 

тих самих суб’єктів господарювання, 

збільшення їх обсягів говорить про 

налагодження взаємних партнерських 

відносин, що передбачають задоволення 

інтересів всіх учасників процесу 

інвестування 

Обсяг інвестицій за видами 

економічної діяльності, 

за джерелами фінансування 

тощо 

 

Рівень соціального 

забезпечення та 

захищеності населення 

регіону 

Рівень забезпечення регіональних 

господарських систем фінансовими 

ресурсами та їх раціональний розподіл 

впливатиме на добробут місцевого 

населення. Наприклад, поглиблена 

переробка продукції потребує залучення 

більшої кількості працівників, сприяє 

збільшенню доданої вартості сировинних 

ресурсів й зменшенню виробничих відходів 

Доходи і витрати населення, 

середній в регіоні розмір 

заробітної плати; 

диференціація життєвого рівня 

населення; рівень зайнятості 

населення; пенсійний вік 

населення; показники охорони 

здоров’я; обсяги наданої 

грошової допомоги 

громадянам тощо 

Комплексний показник 

конкурентоспроможності  

Забезпеченість фінансовими ресурсами 

визначає здатність того чи іншого регіону 

конкурувати (змагатися за лідерство) 

на міжрегіональному рівні за економічними, 

екологічними та соціальними параметрами 

Валовий регіональний продукт; 

валова додана вартість, обсяги 

реалізації виробленої 

продукції; прибутки 

підприємств; викиди 

шкідливих речовин та відходів 

у навколишнє середовище, 

рівень захворюваності тощо 

Джерело: розроблено авторами. 
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Таблиця 2 

Форми і методи фінансового забезпечення сталого розвитку регіону 

Характерис

тика 

Форми (джерела) фінансового забезпечення  

Державна (бюджетна) 

підтримка 
Самофінансування Кредитування Інвестування 

Суть  

Виділення 

на безповоротній 

основі бюджетних 

коштів на реалізацію 

державних й 

регіональних програм 

розвитку, 

запланованих 

цільових й окремих 

(експерементальних) 

проектів тощо 

Здатність суб’єктів 

господарювання 

отримувати такі 

обсяги доходів, 

що дозволять 

наповнювати 

бюджети всіх рівнів, 

а також сприятимуть 

збільшенню їх 

власного капіталу  

Надання фінансово-

комерційними 

структурами 

необхідних коштів 

на розвиток складових 

соціальної, екологічної 

та економічної сфер 

регіону за умови 

їх повернення 

з нарахованими 

відсотками 

у встановлений строк 

Надходження 

прямих 

інвестицій 

від вітчизняних 

та зарубіжних 

інвесторів 

у розвиток 

регіональних 

сфер економіки 

(формування 

інвестиційного 

фонду регіону)  

Переваги 

Не потрібно 

повертати надані 

фінансові кошти, 

відносно вільне 

використання коштів 

в рамках цільових 

програм та проектів 

Зростання фінансових 

можливостей 

суб’єктів 

господарювання 

та регіональних 

бюджетних фондів, 

що сприяє 

підвищенню 

їх фінансової 

незалежності 

Швидке отримання 

необхідної суми 

фінансових коштів 

на розвиток соціо-

еколого-економічних 

систем; наявність 

альтернативи при 

виборі кредитора  

Інвестиції можна 

залучати для 

реалізації 

довгострокових 

проектів, 

а повертати 

не обов’язково 

Недоліки 

Несправедливі 

принципи розподілу 

фінансових ресурсів; 

можливе 

їх використання 

не за призначенням; 

неможливість 

задовільнити в повній 

мірі всіх суб’єктів 

соціальної, 

економічної 

та екологічної сфер 

Обсяг власних 

залучених фінансових 

ресурсів у розвиток 

залежить від темпів 

розвитку 

підприємства. 

Тому для формування 

відповідних фондів 

потрібний тривалий 

час 

Складний процес 

отримання кредитних 

коштів; високі кредитні 

ставки; фактично 

кредитори диктують 

свої умови кредитного 

договору; штрафи 

за несвоєчасне 

погашення кредитної 

виплати; кредити 

надаються під 

конкретні цілі 

Зростання 

залежності 

від інвесторів 

(їх втручання 

в процеси 

управління; 

претензії 

на частку 

від прибутку) 

Фінансові 

методи 

(інструмент

и) 

Фіскальні методи: 

податкові платежі, 

страхові внески, 

державна рента, 

фінансова 

конвергенція 

Створення 

спеціальних 

резервних фондів; 

здешевлення витрат; 

амортизація коштів; 

маркетинг 

Створення спеціальних 

кредитних програм; 

відсоткові знижки 

«постійним» клієнтам»; 

лізингове кредитування 

Методи 

залучення 

прямих 

інвестицій; 

портфельні 

інвестиції 

Напрями 

вдосконале

ння 

Впровадження 

децентралізованих 

основ фінансування 

сфер регіону; 

удосконалення 

фіскального 

механізму 

Звільнити суб’єкти 

господарювання 

від сплати певних 

податків (або суттєво 

знизити їх ставки) 

Зобов’язати державні 

фінансово-кредитні 

установи надавати 

кредити на вигідних 

умовах для всіх 

учасників процесу 

кредитування 

Створення 

сприятливого 

інвестиційного 

клімату; 

стимулювання 

залучення 

інвестицій 

Джерело: розроблено авторами на основі1 

 
1 Виговська, О. А. (2018). Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським 

транспортом. Вісник ЖДТУ, 1 (83), 111-115. 
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У зв’язку з вище поданою інформацією, пропонуємо здійснювати удосконалення 

наявної в нашій державі системи фінансового забезпечення сталого розвитку регіону за такими 

напрямками, як:  

– впровадження засад державно-приватного інвестиційного партнерства, адже це сприятиме 

інвестиційній привабливості регіону, тісній співпраці (взаємодопомозі та підтримці) державних, 

регіональних і місцевих органів влади з приватними комерційними структурами й інвесторами, що 

в свою чергу сприятиме сталому надходженню фінансових ресурсів у місцеві бюджети і їх розподіл 

на потреби регіону; 

– створення належних умов для фінансової децентралізації територіального розвитку, адже як 

стверджує Ю.В. Шпак1, це розширить повноваження органів регіональної та місцевої виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування щодо формування власної фінансової бази. Підтримують 

політику фінансової децентралізації також І.В. Тютюник та Я.В. Решетняк2, бо вважають, що 

в кінцевому результаті вона безумовно сприятиме зростанню ефективності процесу розробки та 

реалізації політики соціального та економічного розвитку територій; 

– реалізації соціально-економічних та еколого-економічних проєктів, в рамках сталого 

розвитку регіонів, спільно із зарубіжними країнами, або окремими їх регіонами, адже це сприятиме 

розвитку фінансово-економічних відносин на міжнародному рівні, дозволить перейняти кращі 

практики зарубіжного досвіду; 

– удосконалення фіскальної політики формування доходної частини місцевих бюджетів. 

Перш за все, пропонується удосконалення податкової складової фіскального механізму, а 

саме – зменшити податковий тиск на деякі суб’єкти господарювання. Наприклад, якщо звільнити 

платника податків від сплати податку на прибуток і ввести податок на витрати (зокрема, виробничі), 

в нього не буде причини приховувати свої реальні доходи, а з’являться фінансові можливості та 

стимули для впровадження інновацій за власний кошт, що в свою чергу, дозволить раціонально 

використовувати наявний ресурсний потенціал, зменшить виробничі витрати, сприятиме 

безвідходному виробництву продукції тощо; 

– забезпечення капіталізації всіх ресурсів соціальної, екологічної та економічної сфер регіону, 

що ґрунтується на їх включенні у процеси реальної економіки. Це, на нашу думку, дозволить 

сформувати таку систему фінансово-економічних відносин між, суб’єктами господарювання, що 

сприятиме збільшенню обсягів фінансових надходжень до місцевих бюджетів, сприятиме фінансовій 

самодостатності регіону. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, високий рівень 

забезпеченості фінансовими ресурсами соціо-еколого-економічних систем регіону формує 

передумови забезпечення його сталого розвитку. Зміни в середовищі функціонування вище 

зазначених систем, створюють необхідність постійного пошуку нових або удосконалення вже 

сформованих підходів до розробки механізмів і вибору ефективних методів й інструментів 

фінансового забезпечення. При чому зміст основних форм і джерел залучення фінансових ресурсів 

залишається незмінним. Сучасні методи та інструменти фінансового забезпечення повинні 

стимулювати активізацію надходження в обласний бюджет і бюджети територіальних громад такого 

обсягу фінансових ресурсів, який би дозволяв повністю покрити всі витрати пов’язані із розвитком 

базових секторів регіональної економіки, а також формувати бюджетні резерви у випадку настання 

непередбачуваних бюджетним розписом ситуацій. В результаті вивчення складових системи 

фінансового забезпечення сталого розвитку, що застосовують в нашій державі, було визначено 

напрямки її удосконалення: впровадження засад державно-приватного фінансово-інвестиційного 

партнерства, забезпечення умов для фінансової децентралізації, участь у реалізації спільних 

соціально-економічних та еколого-економічних проєктів, удосконаленні фіскальної політики 

формування доходної частини місцевих бюджетів та капіталізації всіх ресурсів соціальної, 

екологічної та економічної сфер регіону. Тематика даного дослідження є відкритою і потребує 

поглибленого вивчення. 

 
1 Шпак, Ю. В. (2017). Роль процесу децентралізації у зміцненні фінансового забезпечення сталого економічного 

розвитку об’єднаних територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток, 11 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_11_7> (2021, січень, 15). 
2 Тютюник, І. В., Решетняк, Я. В. (2017). Фінансова децентралізація в Україні: можливості та загрози 

для забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Економіка та держава, 12, 43-47. 
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ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION  

AS A PREREQUISITE FOR THE DIVERSIFICATION 

AND COMPETITIVENESS OF THE RURAL ECONOMY 

Юрій Заставний 
Луцький національний технічний університет, Україна  
Олександр Кватирко 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
Олег Олексієвець 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  

ВИРОБНИЦТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА  

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ  

The article substantiates the expediency of expanded reproduction of the potential of organic 
agricultural production as an important prerequisite for the diversification and competitiveness 
of the rural economy. It is established that the main prerequisites for increasing the scale of 
organic agricultural production are spatial, institutional, financial and market conditions. It is 
revealed that the spatial prerequisites for increasing the scale of organic agricultural production 
are the territory where the most favourable conditions have been formed for the development 
of organic agriculture, organic animal husbandry and organic feed production as a result of a 
complex of natural resource, production-technical and agrochemical processes. It is established 
that the main institutional prerequisite for the expanded reproduction of the potential of 
organic agricultural production is the likely launch of the agricultural land market, which will 
form tools for the free turnover of this category of land and form integral land plots for the 
restoration of traditional agricultural specialization. It is proved that an effective catalyst for the 
activation of various types of organic agricultural production is the deepening of budget and 
fiscal decentralization. They will contribute to the formation of local financial funds for planning 
and implementing of local self-government projects to introduce various methods and 
technologies of organic farming and organic animal husbandry, as well as providing various kinds 
of financial preferences to agricultural business entities. It is established that a favourable 
prerequisite for increasing the scale of organic agricultural production is the growth of demand 
for organic agricultural products on the global and national markets, which should be taken into 
account when developing regional and local programs to support the development of this 
segment of agro-industrial production. Studies have shown that in the context of deepening 
decentralization of power, the creation of tools for financial and economic regulation of organic 
agricultural production is of great importance at the level of a united territorial community. 
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It will ensure the diversification of the local economy and strengthen the competitiveness 
of territorial entities. 
Key words: organic agricultural production, united territorial community, diversification, 
rural economy, regulation. 

Постановка проблеми. Глибокі стагнаційні процеси, що мали місце в аграрному секторі 

України у 90-х роках минулого століття створили сприятливі передумови для розширеного 

відтворення сектору органічного сільськогосподарського виробництва, оскільки на значних площах 

сільськогосподарських земель тривалий період не вносилися мінеральні добрива та засоби захисту 

рослин. Така ситуація, в першу чергу, спостерігається на депресивних сільських територіях зони 

ризикового землеробства (зона осушувальних меліорацій та зона зрошуваного землеробства), де 

внаслідок руйнації комплексу гідромеліоративних споруд не забезпечувався необхідний для 

повноцінного ведення сільського господарства водно-повітряний режим. Тобто на цих територіях 

сформувався значний територіальний базис для впровадження методів та технологій органічного 

землеробства, органічного кормовиробництва та органічного тваринництва. За умови застосування 

сучасного інструментарію бюджетної підтримки суб’єктів аграрного бізнесу, що спеціалізуються 

на органічному сільськогосподарському виробництві, за певний період буде подолана депресивність 

цих територій за рахунок диверсифікації місцевої економіки, що в підсумку підвищить рівень 

конкурентоспроможності локальних господарських комплексів і сприятиме соціально-економічному 

піднесенню новостворених об’єднаних територіальних громад.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки проблематика активізації органічного 

сільськогосподарського виробництва охоплює все більшу кількість досліджень українських вчених 

з огляду на глобальні тренди екологізації сільськогосподарського виробництва та наявні передумови 

застосування сучасних методів та технологій органічного землеробства та тваринництва. Однак 

не достатньою мірою у вітчизняній науковій економічній літературі обґрунтовується доцільність 

активізації органічного сільськогосподарського виробництва з огляду на ті сприятливі передумови 

для його розвитку, які відкриваються у зв’язку із децентралізацією влади та завершенням процесу 

формування об’єднаних територіальних громад. Також не повною мірою пріоритети підтримки 

виробників органічної сільськогосподарської продукції ув’язуються з домінантами диверсифікації 

сільської економіки та підвищенням рівня її конкурентоспроможності.  

На думку В.Грановської, одним із найбільш перспективних альтернативних методів 

господарювання, що спрямований на економічне зростання та безпечний для навколишнього 

середовища розвиток є органічне агровиробництво. Продукція підприємств органічного сектору має 

потенційні та реальні можливості для задоволення зростаючої суспільної потреби на екологічно 

безпечний продукт. Також попит на органічну продукцію аграрного сектору в деяких країнах світу 

суттєво перевищує пропозицію, що є вигідним та перспективним для країни в цілому з точки зору 

зміцнення позиції експортера1. В.Носко акцентує увагу на тому, що альтернативою необґрунтованій 

і згубній для всього живого хімізації сільськогосподарського виробництва є органічне виробництво, 

в плані технологічного, економічного та екологічного розвитку, яке забезпечує отримання екологічно 

безпечних продуктів харчування2. Тобто увага акцентується на екологічних та інших характеристиках 

органічної сільськогосподарської продукції через призму використання наявних резервів підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому та глобальних трендах нарощення 

потенціалу екологічно безпечних харчових продуктів. 

Певною мірою перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва 

з конкурентоспроможністю аграрної галузі ув’язує Н.Новак, стверджуючи, що незаповнена місткість 

ринку органічної продукції та майже необмежений потенціал для розвитку екологічного виробництва 

створюють всі необхідні передумови для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників3. Водночас поза увагою залишаються регіональні особливості та територіальні 

природно-ресурсні умови налагодження виробництва органічної сільськогосподарської продукції, 

 
1 Грановська, В. Г. (2017). Перспективи розвитку підприємств органічного сектору. Агросвіт, 3, 10-16. 
2 Носко, В. Л. (2015). Стан і розвиток органічного виробництва в Україні. Науковий журнал Біологічні 

системи: теорія та інновації, 214, 212-216. 
3 Новак, Н. П. (2016). Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського 

виробництва в Україні. Агросвіт, 9, 30-33. 
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в першу чергу, під час поглиблення реформи децентралізації, яка може надати додаткових імпульсів 

розширенню масштабів органічного землеробства, органічного кормовиробництва та органічного 

тваринництва. Також не достатньо дослідженими є взаємозв’язки між структурними зрушеннями 

в секторі органічних сільськогосподарських виробництв і диверсифікацією сільської економіки. 

Органічне сільськогосподарське виробництво має стати одним з основних пріоритетів 

господарського розвитку сільських депресивних територій, оскільки магістральним напрямом 

поглиблення децентралізації влади є створення самодостатніх і конкурентоспроможних об’єднаних 

територіальних громад, які отримують внаслідок реформи децентралізації додаткові права та 

повноваження і зможуть великою мірою впливати на диверсифікацію місцевої економіки і 

на зростання власної конкурентоспроможності, в тому числі і за рахунок впровадження методів та 

технологій органічного походження в місцевий аграрний сектор. 

Цілі статті. Метою статті є виявлення передумов розширеного відтворення органічного 

сільськогосподарського виробництва та формування інструментарію регулювання його розвитку 

на рівні об’єднаної територіальної громади в контексті забезпечення конкурентоспроможності 

територіальних утворень та диверсифікації сільської економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентною перевагою національного АПК 

у середньостроковій перспективі може стати сектор органічних сільськогосподарських виробництв, 

зорієнтований на задоволення потреб споживачів в екологічно безпечній сільськогосподарській 

продукції. Розширене відтворення потенціалу органічного сільськогосподарського виробництва 

в Україні є однією з основних альтернатив сировинній орієнтації національного АПК. Також 

прискорений розвиток органічних сільськогосподарських виробництв зміцнить сектор фермерських 

та особистих селянських господарств, зорієнтованих на використання ручної праці та виробництво 

тих видів продукції, які відзначається високим рівнем трудомісткості. Виходячи з природно-

ресурсного потенціалу України та основних тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва 

в останні десятиліття варто виокремити основні передумови нарощення масштабів органічного 

сільськогосподарського виробництва як необхідної умови диверсифікації сільської економіки. 

Такими передумовами виступають наступні: просторові, інституціональні, фінансові та кон’юнктурні 

(рис. 1). Просторовими передумовами нарощення масштабів органічного сільськогосподарського 

виробництва виступає територія, де внаслідок протікання комплексу природно-ресурсних, 

виробничо-технічних та агрохімічних процесів сформувалися найбільш сприятливі умови для 

розвитку органічного землеробства, органічного тваринництва та органічного кормовиробництва. 

Такими територіями є: гірські території, зона осушувальних меліорацій, зона зрошення, 

самозаліснені території. Гірські території розглядаються як перспективний ареал розвитку 

органічного сільськогосподарського виробництва з огляду на ускладнені природно-ресурсні та 

природно-кліматичні умови ведення великотоварного сільськогосподарського виробництва і високий 

рівень фрагментарності сільськогосподарських угідь та неможливість сформувати цілісні земельні 

масиви. Також у гірській місцевості мають місце значні площі сільськогосподарських угідь, на яких 

роками не вносились мінеральні добрива, а також засоби захисту рослин. Саме на органічній основі 

у гірській місцевості є всі передумови відновити традиційні види тваринництва, зокрема вівчарство. 

Сприятливим полігоном для розвитку органічного сільськогосподарського виробництва також 

виступає зона осушувальних меліорацій, де внаслідок стагнації національного АПК в 90-х роках 

минулого століття було зруйновано комплекс гідротехнічних споруд, який забезпечував необхідний 

водно-повітряний режим для повноцінного ведення сільськогосподарського виробництва. У зв’язку 

з порушенням такого режиму значні площі угідь були виведені з продуктивного 

сільськогосподарського обороту, що не створювало передумов для хімізації цих територій, тому вони 

є придатними для активізації органічних сільськогосподарського виробництв. 

У зв’язку зі зміною пріоритетів в національній аграрній політиці формуються 

інституціональні передумови для повернення у продуктивний обіг зрошуваних 

сільськогосподарських угідь, які було виведено з обороту в 90-х роках минулого століття. Саме такі 

території в зоні зрошуваного землеробства є придатними для відновлення традиційної спеціалізації 

цих районів, а саме відновлення овочівництва, але вже на органічній основі. Сприятливим 

територіальним полігоном для активізації органічних сільськогосподарських виробництв є 

самозаліснені території, де внаслідок протікання ренатуралізаційних процесів сформувалися умови 

для широкого впровадження методів та технологій органічного землеробства, органічного 

тваринництва та органічного кормовиробництва. 
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Інституціональною передумовою, яка в нинішніх умовах може кардинально вплинути 

на розширене відтворення потенціалу органічного сільськогосподарського виробництва, є ймовірний 

запуск ринку земель сільськогосподарського призначення, що сформує інструментарій для вільного 

обороту земель, в т. ч. тих, які слугуватимуть територіальним базисом для розвитку органічного 

землеробства. Значні перспективи для розширення потенціалу органічного сільськогосподарського 

виробництва пов’язані з передачею земель сільськогосподарського призначення державної власності 

у комунальну власність, що створить для муніципалітетів можливість забезпечувати використання 

цих земель і для потреб органічного сільськогосподарського виробництва. 

Інституціональним підґрунтям, яка певною мірою надасть поштовх впровадженню методів та 

технологій органічного сільськогосподарського виробництва, є завершення процесу формування 

об’єднаних територіальних громад, що ідентифікує межі між територіальними громадами і тим самим 

приєднає сільські території до міських населених пунктів, що сформує територіальні умови для 

виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції для задоволення 

потреб жителів міських та сільських населених пунктів. Тобто мова йде про залучення 

до забезпечення розвитку органічних сільськогосподарських виробництв сільських громад, 

муніципалітетів, громадських організацій, які функціонують на селі, що має також велике значення. 

Це могло б сприяти зменшенню податкового навантаження на них, рекламі та популяризації 

органічного виробництва і органічної продукції як вищого прояву соціальної відповідальності 

у справі підвищення рівня та якості життя населення й відтворення навколишнього середовища1. 

Укрупнення адміністративних районів та завершення процесу створення об’єднаних 

територіальних громад створює додаткові умови для підвищення результативності реалізації проектів 

зорієнтованих на задоволення потреб місцевого населення та підвищення конкурентоспроможності 

регіональних господарських комплексів. Консолідація місцевих бюджетів (районних бюджетів та 

бюджетів місцевого самоврядування) на територіях аграрної спеціалізації збільшує можливості 

місцевої влади в частині підтримки тих виробництв, які забезпечать нову якість в регіональних 

продуктових ланцюгах та дадуть можливість завойовувати нові ніші на національному, а в деяких 

випадках на світовому ринку. Одним з таких пріоритетів, який може отримати додаткові імпульси 

внаслідок підвищення рівня концентрації місцевих фінансів є органічне сільськогосподарське 

виробництво, яке дасть можливість поєднати систему технічних та економічних заходів, які 

забезпечуватимуть відтворення, охорону й раціональне використання земельно-ресурсного 

потенціалу2. В першу чергу це стосується зони ризикового землеробства, де тривалий період великі 

площі сільськогосподарських угідь не використовувалися у продуктивному обороті. 

Невикористання цих територій для потреб сільськогосподарського виробництва тривалий 

період створює сприятливі стартові умови для впровадження методів та технологій ґрунтозахисного 

землеробства, а також для розвитку органічного кормовиробництва та органічного тваринництва. 

Виходячи з того, що великий аграрний бізнес в основному зорієнтований на вирощування 

сільськогосподарських культур експортної спеціалізації, розвиток органічного 

сільськогосподарського виробництва дав би можливість активізувати діяльність суб’єктів малого та 

середнього аграрного бізнесу. Водночас передача земель сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність розширює територіальний базис розвитку органічних 

сільськогосподарських виробництв як в частині використання додаткових резервів відтворення та 

диверсифікації місцевого господарства, так і в частині створення нових робочих місць і наповнення 

бюджетів місцевого самоврядування. 

Слід розглядати різноманітні сценарії використання отриманих у комунальну власність 

сільськогосподарських угідь державної власності поза межами населених пунктів. Для зони 

ризикового землеробства одним з таких пріоритетів може бути реалізація проектів впровадження 

додаткових потужностей органічного сільськогосподарського виробництва через застосування 

стимулів для діючих місцевих сільськогосподарських підприємств і фермерських та особистих 

селянських господарств, створення спеціалізованих комунальних підприємств, зокрема тих, які 

спеціалізуватимуться на органічному овочівництві, що є дуже важливим для наповнення місцевого 

 
1 Пилипенко, К. А. (2017) Органічне виробництво як інструмент зміцнення продовольчої безпеки. Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 4 (40), 48-52. 
2 Семенда, Д. К., Семенда, О. В. (2014). Розвиток органічного виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах. Агросвіт, 7, 42-46. 
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ринку якісними продуктами харчування, зокрема для задоволення потреб об’єктів місцевої соціальної 

інфраструктури. Розбудова сектору органічних сільськогосподарських виробництв може 

прискоритися шляхом об’єднання дрібних виробників у кооперативні формування з метою 

налагодження спільних каналів збуту, а відтак – зменшення логістичних та трансакційних затрат1. 

Дієвим каталізатором активізації різноманітних видів органічного сільськогосподарського 

виробництва є поглиблення бюджетної та фіскальної децентралізації, яка передбачає збільшення частки 

загальнодержавних податків та зборів, які закріплюються за місцевими бюджетами, а також 

розширення переліку фіскальних платежів, які повністю надходять до бюджетів місцевого 

самоврядування. Завдяки розширенню бази наповнення місцевих фінансових фондів формуються 

передумови для планування і реалізації місцевим самоврядуванням проектів органічного 

сільськогосподарського виробництва, виходячи з природно-ресурсних та природно-кліматичних умов 

відповідної території, що фактично і визначає також спеціалізацію в частині застосування методів та 

технологій органічного землеробства, органічного кормовиробництва та органічного тваринництва. 

Значний поштовх розвитку органічного сільськогосподарського виробництва може надати 

інституціоналізація іпотечно-заставних операцій із сільськогосподарськими землями. Висока 

ймовірність інституціоналізації такого роду операцій пов’язана з тим, що з 1 липня 2021 року буде 

введено в дію законодавство про обіг земель сільськогосподарського призначення. Відповідно 

до цього землі сільськогосподарського призначення стануть об’єктом купівлі-продажу і їх власники 

матимуть можливість використовувати ці землі як заставу при отриманні кредитних ресурсів 

комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ. Також запуск ринку 

сільськогосподарських земель підвищить рівень надійності реалізації проектів модернізації та 

реконструкції виробничо-технічної бази сільськогосподарського виробництва, зокрема і 

використання органічних технологій у землеробстві та тваринництві. 

Сприятливою передумовою нарощення масштабів органічного сільськогосподарського 

виробництва є зростання попиту на органічну сільськогосподарську продукцію на глобальному та 

національному ринку, що пов’язано із популяризацією здорового способу життя, пріоритетів зеленої 

економіки та сталого розвитку, а також із поглибленням сегментації глобального ринку 

продовольства. За таких умов важливого значення набуває формування формальних та неформальних 

інститутів організації органічного сільськогосподарського виробництва. Нині є потреба 

в модернізаційних змінах щодо управління розвитком формальних та неформальних обмежень, які 

формують органічне агровиробництво. Вплив цих факторів на поведінку суб’єктів господарювання 

в аграрній сфері є неоднозначним, а тому питання раціональності та оптимізації їхнього застосування 

потребують більш ґрунтовної аргументації і нових підходів2. 

Необхідно закладати стимули для формування каналів просування вітчизняних органічних 

харчових продуктів на світовий ринок через створення спеціалізованих логістично-збутових 

підприємницьких структур, які співпрацюватимуть з вітчизняними виробниками органічної 

сільськогосподарської продукції, а також з їх об’єднаннями. Необхідність створення такого роду 

структур випливає з критичного аналізу існуючої ситуації в секторі малих та середніх суб’єктів 

аграрного бізнесу, які не зацікавлені в нарощенні потужностей сільськогосподарського 

виробництва через відсутність виробничо-технічної бази зберігання та первинної переробки 

сільськогосподарської продукції. Держава через відповідну вертикаль управління 

агропромисловим виробництвом, а також через модернізований інститут сільськогосподарського 

дорадництва має сформувати сучасний інструментарій стимулювання введення додаткових 

потужностей у сектор органічного сільськогосподарського виробництва шляхом створення умов 

для продажу готової продукції на світовому ринку органічної сільськогосподарської сировини та 

готових органічних харчових продуктів. 

Запуск логістично-збутових підприємницьких структур у секторі органічного 

сільськогосподарського виробництва має відбуватися також через кооперацію виробників органічної 

сільськогосподарської продукції, які отримавши необхідні стимули через надання державної 

бюджетної підтримки та отримавши необхідну інформацію від інститутів сільськогосподарського 

дорадництва консолідуватимуть зусилля для створення такого роду структур. Більше того 

 
1 Кравець, І. В. (2015) Функціонування підприємств на ринку органічної продукції України. Агросвіт, 17, 44-48. 
2 Білоткач, І. А. (2017) Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва. 

Агросвіт, 11, 21-28. 
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враховуючи те, що найбільш сприятливим полігоном для впровадження нових технологій і 

потужностей органічного сільськогосподарського виробництва є прикордонні території (гірські 

території, зона осушувальних меліорацій) наближені до кордонів Європейського Союзу, створення 

мережі логістично-збутових підприємств дасть можливість на порядок підвищити результативність 

просування органічної сільськогосподарської продукції на глобальний ринок продовольства, в тому 

числі через залучення відповідних торгівельних представництв іноземних держав, в першу чергу 

країн Європейського Союзу, Північної Америки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. 

Надати додаткових імпульсів розширеному відтворенню сектору органічного 

сільськогосподарського виробництва може прискорення процесів інституціоналізації, структуризації 

та регламентації органічного сегменту на аграрному ринку. Інституціоналізація органічного сегменту 

передбачає необхідність прийняття комплексу законодавчих та нормативно-правових актів, які 

визначають юридичні, виробничо-технічні та організаційно-економічні умови функціонування 

виробників органічної сільськогосподарської продукції, зокрема інституціоналізацію додаткових 

методів та інструментів прямої та непрямої державної підтримки суб’єктів агарного бізнесу, які 

впроваджують методи та технології органічного землеробства, органічного кормовиробництва та 

органічного тваринництва. Структуризація органічного сегменту аграрного ринку означає 

забезпечення необхідної ідентифікації суб’єктно-об’єктної бази на ринку органічної 

сільськогосподарської продукції через інституціональну визначеність виробників, посередників та 

споживачів. В першу чергу необхідно уникнути тих системних та цінових перегинів, які існують 

на аграрному ринку в нинішніх умовах і зумовлені неконтрольованою поведінкою посередників, що 

в підсумку призводить до кон’юнктурних розривів. 

Регламентація органічного сегменту на аграрному ринку означає розроблення комплексу 

стандартів та регламентів ідентифікації органічної сільськогосподарської продукції, зокрема її 

сертифікації, а також її якості та безпечності через імплементацію міжнародних стандартів та 

регламентів, в першу чергу тих, які функціонують в рамках Європейського Союзу. Конвергенція 

європейських та вітчизняних стандартів та регламентів якості та безпечності органічної 

сільськогосподарської продукції відкриє додаткові канали збуту готової продукції для вітчизняних 

виробників на ринках країн Старого світу. З огляду на це важливого значення набуває розроблення 

дорожньої карти апроксимації вітчизняних регламентів та стандартів до європейських на рівні 

органів державного регулювання сільськогосподарського виробництва з відповідною деталізацією 

для безпосередніх виробників органічної сільськогосподарської продукції через залучення інститутів 

сільськогосподарського дорадництва. В першу чергу це вкрай необхідно для суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, які мають сприятливі передумови для введення додаткових потужностей 

органічного сільськогосподарського виробництва, але через обмеженість фінансових ресурсів надто 

мляво реагують на базові тренди функціонування глобального та європейського аграрного ринку. 

Одним із основних резервів розширення масштабів сектору органічного 

сільськогосподарського виробництва є забезпечення трансферу у вітчизняну практику 

сільськогосподарського виробництва сучасних методів та технологій ґрунтозахисного землеробства, 

виробництва органічних кормів, ведення органічного тваринництва та виробництва готових харчових 

продуктів. Такий трансфер має забезпечуватися з ініціативи та під безпосереднім патронатом 

відомства державної виконавчої влади, яке реалізує національну політику у галузі сільського 

господарства та сільських територій. 

Водночас дане відомство має забезпечувати своєчасну синхронізацію зусиль з регіональними 

підрозділами та з професійними об’єднаннями виробників органічної сільськогосподарської 

продукції, що дасть можливість інституціонально оформити канали передачі сучасних технологій 

органічного сільськогосподарського виробництва, а також передового іноземного досвіду через 

застосування інструментів бенчмаркінгу та франчайзингу. Прискорення передачі передових 

технологій та кращих практик застосування органічних технологій у сільському господарстві 

відбуватиметься за рахунок створення спеціалізованих спільних підприємств, а також через 

проведення відповідних форумів за участю іноземних та вітчизняних виробників органічної 

сільськогосподарської продукції, а також виробників спеціалізованого виробничого обладнання. 

В умовах поглиблення трансформації влади та завершення формування об’єднаних 

територіальних громад вагомого значення набуває створення інструментарію фінансово-

економічного регулювання органічного сільськогосподарського виробництва на рівні об’єднаної 

територіальної громади (ОТГ). Основним регуляторним суб’єктом фінансово-економічного впливу 
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на виробників органічної сільськогосподарської продукції на рівні територіальної громади виступає 

Рада ОТГ, яка може формувати спеціальні комісії, до відання котрих входитиме розроблення системи 

підтримки органічних сільськогосподарських виробництв, а також визначення пріоритетів в системі 

видатків бюджетів територіальної громади, зокрема в частині фінансового сприяння впровадженню 

додаткових потужностей у сектор органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва. 

Більше того, Рада ОТГ при формуванні виконкому має можливість створювати в ньому 

відповідні відділи, які прямо або опосередковано здійснюватимуть підтримку виробників органічної 

сільськогосподарської продукції через визначення пріоритетів фінансової підтримки та відповідного 

консультативного забезпечення. Магістральним елементом взаємозв’язку між суб’єктом 

регуляторного впливу на виробників органічної сільськогосподарської продукції, якими виступають 

особисті селянські та фермерські господарства, а також сільськогосподарські підприємства та їх 

об’єднання, є повноцінна інституціоналізація зворотних зв’язків. Такий зворотний зв’язок передбачає 

двосторонню реалізацію фінансових потоків та повноцінне функціонування каналів консультаційно-

інформаційного забезпечення. Зокрема, Рада ОТГ приймає рішення про надання прямої та непрямої 

фінансової підтримки виробникам органічної сільськогосподарської продукції, які у свою чергу 

здійснюють податкові та неподаткові платежі до бюджету ОТГ. 

Зворотний зв’язок в інформаційно-консультативному забезпеченні передбачає надання 

виконкомами Рад ОТГ необхідних консультацій суб’єктам аграрного бізнесу в частині активізації 

органічного сільськогосподарського виробництва, а також звернення суб’єктів аграрного бізнесу, які 

реалізують проекти розширеного відтворення органічного сільськогосподарського виробництва, 

до депутатів ради та співробітників її виконкому з приводу вирішення наявних проблем 

впровадження методів та технологій органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва, 

а також стосовно розбудови логістично-складського господарства зберігання органічної 

сільськогосподарської продукції та розбудови мережі її реалізації на глобальному, національному, 

регіональному та місцевому ринках. Важливою складовою механізму фінансово-економічного 

регулювання органічного сільськогосподарського виробництва на рівні територіальної громади є 

створення відповідних інституціональних та фінансових передумов для кластерної, кооперативної та 

асоціативної інтеграції виробників органічної сільськогосподарської продукції. 

Висновки з дослідження. Розроблення сучасного інструментарію стимулювання впровадження 

методів та технологій органічного сільськогосподарського виробництва має базуватися на критичному 

аналізі та оцінці конкурентних переваг, зумовлених наявністю просторових, інституціональних, 

фінансових та кон’юнктурних передумов розширеного відтворення потенціалу органічного 

землеробства, органічного кормовиробництва та органічного тваринництва. Врахування перерахованих 

передумов має знайти відображення у загальнодержавних, регіональних та місцевих програмах 

розвитку органічного сільськогосподарського виробництва із ідентифікацією механізмів їх реалізації, а 

також джерел, методів та інструментів фінансової та консультативної підтримки. Передувати розробці 

такого роду програм має пропаганда переваг органічного сільськогосподарського виробництва як для 

зміцнення господарської самодостатності об’єднаних територіальних громад в зоні ризикового 

землеробства і формування конкурентоспроможного вітчизняного сектору органічного 

сільськогосподарського виробництва, так і для забезпечення нової якості експансії вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників на глобальний ринок органічної сільськогосподарської 

продукції. Вагомим стимулом такої пропаганди має стати доцільність диверсифікації сільської 

економіки, особливо на депресивних територіях зони ризикового землеробства, що дасть можливість 

забезпечити позитивні структурні зрушення в місцевому господарстві та створити додаткові робочі 

місця як у сфері сільськогосподарського виробництва, так і в несільськогосподарських видах 

діяльності. Значних імпульсів розширеному відтворенню органічного сільськогосподарського 

виробництва надасть формування інструментарію фінансово-економічного регулювання даного виду 

діяльності на рівні ОТГ, що сприятиме диверсифікації сільської економіки та підвищенню рівня 

конкурентоспроможності територіальних утворень. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СЕКТОРІ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

It is established that the food processing sector acts as the basic link of the national agro-industrial 
complex, which provides processing of agricultural raw materials for the production of food products 
and industrial and energy goods and is an important component of the country’s export potential. 
In the article, the main external (exogenous) and internal (endogenous) determinants are identified 
based on the use of axiomatic and abstract-logical methods. They must be taken into account when 
choosing tools for stimulating investment activity in the processing and food production sector 
in order to attract agricultural raw materials into economic circulation as effectively as possible and 
maximize the production of finished products with high added value. It is established that the group 
of endogenous determinants includes: 1) the formation of closed cycles in agricultural product 
chains; 2) an increase in the level of complexity of the use of agricultural raw materials and waste 
from agricultural production; 3) an increase in the level of capitalization of raw materials and 
processing segments of the agro-industrial production; 4) diversification of the development 
of processing units of the national agro-industrial complex; 5) activation of the sector of processing 
and food production in rural areas. It is revealed that the exogenous determinants that influence 
the choice of tools for stimulating investment activity in the processing segment of the national 
agro-industrial complex are the following: 1) aggravation of global problems of food supply 
of the population; 2) an increase in the share of energy that is produced from renewable sources; 
3) activation of efforts of the world community in the fight against climate change; 4) entry into 
global agro-food chains of added value; 5) international transfer of modern technologies and 
management methods in the sector of processing and food production. It is established that 
the cumulative impact of endogenous and exogenous determinants on the investment process 
in the processing segment of the national agro-industrial complex requires institutionalization 
of fiscal, budgetary, price, credit and customs instruments. 
Key words: investment activity, processing and food production, determinants, tools, 
incentives, waste. 
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Постановка проблеми. У секторі переробно-харчових виробництв існують сприятливі 
передумови для введення додаткових потужностей за умови активізації інвестиційної діяльності як 
в частині модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основного капіталу, так і в частині 
впровадження сучасних технологічних процесів переробки сільськогосподарської сировини. 
Активізація інвестиційної діяльності в переробному сегменті агропромислового виробництва 
потребує застосування зі сторони держави інструментів стимулювання. Враховуючи поглиблення 
процесів інтернаціоналізації та глобалізації світових ринків сільськогосподарської сировини та 
готових харчових продуктів при формуванні набору інструментів стимулювання інвестиційної 
діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини необхідним є врахування ендогенних 
та екзогенних детермінант. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях українських вчених обґрунтовується 
доцільність активізації інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових виробництв як 
необхідної передумови модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основного капіталу 
та впровадження сучасних технологій і методів прийняття управлінських рішень. 

А. Бритвєнко стверджує, що харчова промисловість – найбільш інвестиційно приваблива галузь 
української промисловості, що характеризується швидкою окупністю інвестицій, базою сировини для 
виробництва харчової продукції та існуванням ринків збуту1. 

Сфера переробки сільськогосподарської сировини охоплює комплекс видів виробничо-
господарської діяльності в різних ланках національного АПК, що передбачає виробництво, переробку 
та реалізацію матеріально-речової субстанції рослинницької та тваринницької сировини, а також їх 
залучення у різні фази агропродуктового ланцюга. Тому структуроутворюючою ланкою сфери 
переробки сільськогосподарської сировини пропонується розглядати сектор переробно-харчових 
виробництв, складовою якого виступає харчова промисловість. Даний сектор відзначається 
продуктовою та виробничо-технічною диверсифікацією в різних регіонах країни і з однієї сторони 
передбачає наближеність до джерел сировини, а з іншої – до місць переробки та споживання. 
Потенційно сектор переробно-харчових виробництв є базовою ланкою більшості регіонів України 
за умови нарощення обсягів інвестиційних вливань в модернізацію, реконструкцію та технічне 
переоснащення суб’єктів агропродовольчого підприємництва. 

Залучення інвестицій у переробний сегмент АПК, як вважають О.Тарасова та М. Міхов, будучи 
складним і багатоаспектним народногосподарським завданням, охоплює цілий комплекс 
організаційно-правових та фінансово-економічних питань регулювання, спрямованих на формування 
діючих механізмів залучення інвестицій у харчову промисловість і пов’язаних з нею галузей2. 
Харчова промисловість у зв’язку з своєю багатофункціональною спрямованістю відзначається 
широким спектром проблем, які необхідно враховувати при розробці регуляторного механізму 
стимулювання інвестиційної діяльності. 

На необхідності створення умов для покращення інвестиційної привабливості переробно-
харчового сегмента АПК акцентує увагу також В. Страшинський, який вважає, що зважаючи 
на економічні та політичні труднощі, які негативно впливають на агропромисловий сектор, більшої 
уваги потребує проблема залучення іноземних інвестицій та підвищення інвестиційної привабливості 
як країни в цілому, так і галузей харчової промисловості3. Найбільш поширеними проблемами для 
більшості підгалузей харчової промисловості виступають: високий рівень спрацювання основного та 
допоміжного виробничого устаткування; надмірна сировинна спрямованість; значна залежність від 
цінових коливань на глобальному ринку продовольства; незадовільний рівень споживання продукції 
харчової промисловості в середині країни. Врахування цих проблем має виступати відправною 
точкою у виборі методів, форм та джерел інвестиційного забезпечення переробки 
сільськогосподарської сировини. 

Високим рівнем комплексності відзначається розуміння базових детермінант інвестування 

О. Непочатенко, згідно якого необхідно більше уваги приділяти стратегії реального інвестування 

для можливості технічного переоснащення аграрної галузі в цілому4. 

 
1 Бритвєнко, А. С. (2015). Інвестиційна політика підприємств у сфері харчової промисловості. Вісник Бердянського 

університету менеджменту та бізнесу, 1 (29), 27-29. 
2 Тарасова, О. В., Міхов, М. М. (2011). Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості 

України. Економіка харчової промисловості, 4, 33-36. 
3 Страшинський, В. І. (2015). Інвестиційне забезпечення підприємств харчової промисловості: стан, тенденції 

та проблеми. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 28, 65-72. 
4 Непочатенко, О. О. (2014). Активізація інвестиційної діяльності як спосіб зміцнення фінансової безпеки 

аграрного сектору. Агросвіт, 2, 3-6. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

92 

Конкурентною перевагою сектору переробно-харчових виробництв є достатність та 

наближеність переважної більшості видів сільськогосподарської сировини, що при умові вчасного 

поповнення оборотних коштів та оновлення парку виробничого устаткування дасть можливість 

на порядок підвищити рівень капіталізації національного АПК в цілому, а також дасть поштовх 

розвитку суміжних ланок господарського комплексу. 

На думку О. Бахматюка, інвестиційна інфраструктура виступає необхідною передумовою 

форсування інвестиційного процесу у всіх фазах агропродуктового ланцюга і тому має отримати 

необхідний регуляторний вплив держави, щоб охоплювати критично необхідну для повноцінного 

інвестиційного процесу сукупність інститутів інвестиційної діяльності1. 

Комплексне вирішення проблеми нарощення потужностей по переробці сільськогосподарської 

сировини, на думку Д. Крисанова та О. Варченко, потребує значного обсягу капітальних вкладень, 

фінансування яких стане можливим за умови диверсифікації джерел, методів та способів залучення 

фінансових ресурсів2. 

Водночас при формуванні комплексу інструментів стимулювання інвестиційної діяльності 

у секторі переробно-харчових виробництв необхідно враховувати зовнішній вплив та 

внутрішньогалузеві проблеми поповнення фондів інвестиційного забезпечення модернізації та 

реконструкції основного капіталу підприємств переробного сегмента АПК. 

Цілі статті. Метою даної статті є визначення основних детермінант, які впливають 

на формування системи інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-

харчових виробництв. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Базова конструкція сектору переробно-харчових 

виробництв України ще сформувалася в умовах командно-адміністративної економіки і була 

зорієнтована в першу чергу на задоволення споживчих потреб місцевого населення. Наявність 

значної кількості великотоварних сільськогосподарських підприємств створювала надійну та 

прогнозовану сировинну базу для підприємств харчової промисловості, що в підсумку робило 

переробно-харчові підприємства центрами комплексоутворення окремих адміністративних районів 

та населених пунктів. Такі переробно-харчові підприємства випускали якісну продукцію, яка 

задовольняла потреби жителів окремих адміністративно-територіальних одиниць і спрямовувалася 

в інші регіони, особливо на найбільш урбанізовані території. Однак, глибока трансформаційна та 

стагнаційна криза на початку 90-х років минулого століття призвела до деструктивних структурних 

зрушень у харчовій промисловості. 

У значній кількості адміністративних районів підприємства по виробництву харчових 

продуктів були демонтовані, що в результаті призвело до значних перегинів в регіональних 

агропродуктових ланцюгах. Це у свою чергу також вплинуло на структуру регіонального та місцевого 

господарства, а також звузило попит на продукцію сільськогосподарських підприємств. Лише 

на початку 2000-х років, коли у харчовій промисловості відбулось формування критичного набору 

ринкових інститутів та була забезпечена прийнятна концентрація інвестиційних ресурсів розпочалось 

формування сучасних агропродуктових ланцюгів і почали формуватися харчові підприємства 

на новій технологічній, техніко-експлуатаційній та логістично-складській основі. Формуванню 

такого роду підприємств сприяло також загострення глобальних проблем забезпечення 

продовольством, що сформувало попит на продукцію українських виробників харчових продуктів. 

Певний деструктивний вплив на динаміку розвитку харчової промисловості справили торгові 

війни з окремими країнами СНД, що призвело до втрати роками сформованих ніш на ринках цих 

країн. Підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі 

у короткостроковій перспективі не дало значного поштовху розвитку вітчизняних підприємств 

харчової промисловості у зв’язку з наявністю в країнах Європейського Союзу жорстких тарифних та 

нетарифних обмежень. Сповільнюючим чинником розширеного відтворення ресурсно-виробничого 

потенціалу підприємств харчової промисловості виступає мляве впровадження у практику 

виробничо-господарської діяльності вітчизняних товаровиробників регламентів та стандартів 

безпечності та якості продовольчої продукції, які функціонують в рамках ЄС. 

 
1 Бахматюк, О. Р. (2013). Інфраструктурні складові інвестиційного розвитку аграрного регіону. Агросвіт, 23, 

16-21. 
2 Крисанов, Д. Ф., Варченко, О. М. (2017). Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови. 

Економіка і прогнозування, 1, 72-91. 
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Основними складовими харчової промисловості, базова структура котрої сформувалася 

в умовах командно-адміністративної економіки, є наступні: м’ясна та м’ясопереробна, молочна та 

молокопереробна, цукрова, борошномельно-круп’яна, хлібопекарна, кондитерська, олійно-жирова, 

рибна, плодоовочева, крохмале-патокова, консервна, спиртова, виноробна, пиво-безалкогольна та 

інші. У перехідний період та в умовах ринку найбільш інтенсивно розвивалися ті складові харчової 

промисловості, які були зорієнтовані на постачання на зовнішній ринок харчових продуктів, відходів 

та залишків харчової промисловості, харчових напівфабрикатів, які у високорозвинених країнах 

використовуються не лише як фактор продовольчої безпеки, але і як сировина для виробництва 

продуктів виробничо-технічного та енергетичного призначення. 

Іншою вагомою складовою сектору переробно-харчових виробництв виступає переробка 

сільськогосподарської сировини з метою виробництва продукції виробничо-технічного призначення, 

яка передбачає виготовлення продуктів для потреб промислового виробництва та енергетичних 

потреб. Тобто ця складова сектору переробно-харчових виробництв забезпечує переробку 

сільськогосподарської сировини у готові продукти, які використовуються у промисловому 

виробництві, зокрема у текстильній промисловості, а також для покращення енергетичного балансу 

країни та експорту енергоресурсів за межі країни. У сегменті переробки сільськогосподарської 

сировини для потреб промислового виробництва виокремлюють: виробництво напівфабрикатів, 

виробництво складових матеріально-технічної субстанції готової продукції, виробництво 

допоміжних та пакувальних матеріалів. У сегменті переробки сільськогосподарської сировини 

з метою задоволення енергетичних потреб виділяють: виробництво біодизелю, виробництво 

біоетанолу, виробництво твердого біопалива та виробництво біогазу. 

Схвалення нових енергетичних індикаторів в Європейському Союзі спровокувало посилення 

енергетичної спрямованості сільськогосподарського виробництва, що у свою чергу сформувало 

потенційно привабливий сегмент в секторі переробно-харчових виробництв, який зорієнтований 

на виробництво енергетичних продуктів з відновних джерел. Суперечливим моментом такого 

структурного зрушення є те, що українські виробники виступають сировинними придатками 

глобальної індустрії виробництва продуктів із відновних джерел енергії. Оптимальним варіантом 

у даній ситуації стала б розбудова вітчизняної індустрії поглибленої переробки сільськогосподарської 

сировини з метою задоволення енергетичних потреб. Мова йде про переробку сільськогосподарської 

продукції для виробництва біодизелю, біоетанолу, твердого біопалива та біогазу. В іншому разі, якщо 

збережеться нинішній тренд заготівлі та первинної переробки сільськогосподарської сировини 

енергетичного спрямування, сільськогосподарське виробництво України буде ще більш зорієнтоване 

на енергетичні цілі, що несе прямі загрози продовольчій безпеці країни. 

Важливим сегментом сектору переробно-харчових виробництв в Україні з огляду на значні 

обсяги сільськогосподарської сировини, яка переробляється, виступає переробка відходів 

сільськогосподарського виробництва та харчових продуктів. В останні роки у структурі сукупного 

аграрного експорту питома вага відходів та залишків харчової промисловості становить більше 40%, 

що посилює сировинну спрямованість національного АПК та поглиблює процеси вивезення за межі 

країни доданої вартості, яка за умови створення відповідних виробничо-технічних умов мала би 

створюватися в середині країни. Фактично сьогодні відходи олійно-жирової та борошномельно-

круп’яної, а також цукрової промисловості вивозяться за кордон, що нарощує сировинний сегмент 

у секторі переробно-харчових виробництв. 

Така ситуація у вітчизняному секторі переробно-харчових виробництв вимагає активізації 

інвестиційної діяльності, що стане можливим за наявності відповідної системи стимулювання, яка 

охоплюватиме комплекс методів та інструментів, що спонукатимуть суб’єктів сфери переробки 

сільськогосподарської сировини нарощувати інвестиційні потоки у модернізацію та реконструкцію 

основного капіталу. Водночас підбір методів та інструментів стимулювання має враховувати 

комплекс зовнішніх (екзогенних) та внутрішніх (ендогенних) детермінант. 

Структурні зрушення у вітчизняному секторі переробно-харчових виробництв та 

інтернаціоналізація і глобалізація агропропродуктових ланцюгів дають підстави зробити припущення 

про вирішальний вплив на вибір методів та інструментів стимулювання інвестиційної діяльності 

у переробному сегменті національного АПК ендогенних та екзогенних детермінант (Результати 

ідентифікації екзогенних та ендогенних детермінант стимулювання інвестиційної діяльності 

у секторі переробно-харчових виробництв приведені на Рисунку 1).  
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При врахуванні ендогенних детермінант необхідно виходити з того, що в середині країни варто 

забезпечувати максимальну замкненість циклів в агропродуктових ланцюгах, щоб зменшити вихід 

кінцевої продукції з низькою доданою вартістю і збільшити випуск готових харчових продуктів. Саме 

незначна кількість замкнених циклів в агропродуктових ланцюгах більшості регіонів України 

призводить до нарощення сировинних експортних потоків в національному АПК. У спектрі 

ендогенних детермінант важливо також враховувати необхідність підвищення рівня комплексності 

використання сільськогосподарської сировини, щоб максимальною мірою зменшувати непродуктивні 

втрати матеріально-речової субстанції продукції сільського господарства і забезпечувати 

результативну утилізацію відходів та залишків харчової промисловості. Це з однієї сторони дасть 

можливість використати ще один резерв підвищення ефективності використання 

сільськогосподарської сировини, а з іншої – забезпечити комплексність її використання. 

Однією з основних ендогенних детермінант розроблення інструментарію стимулювання 

інвестиційної діяльності в переробному сегменті агропромислового виробництва є забезпечення 

зростання рівня капіталізації агропромислового виробництва, що створить умови для нарощення 

внутрішніх джерел інвестиційного забезпечення розширеного відтворення основного капіталу 

переробно-харчових виробництв і в кінцевому підсумку дасть можливість перевести даний сектор 

сфери переробки сільськогосподарської сировини на принципово інший техніко-технологічний 

рівень. Враховуючи значні обсяги сільськогосподарської сировини, яка виробляється в Україні і її 

видову різноманітність, вагомою ендогенною детермінантою активізації інвестиційного процесу 

в переробній ланці АПК виступає забезпечення диверсифікації розвитку переробних ланок, 

зорієнтованої на урізноманітнення номенклатури та асортименту готової продукції, виходячи 

із споживчих уподобань та потреб суміжних галузей як у глобальному, так і в національному 

масштабі. 

Визначаючи пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності в переробному сегменті 

агропромислового виробництва, необхідно виходити з того, що розширене відтворення потенціалу 

переробно-харчових виробництв є за нинішніх умов однією з найважливіших передумов 

територіального комплексоутворення у сільській місцевості. Це пов’язано з тим, що у сільській 

місцевості формуються основні сировинні потоки і має місце значна кількість вільної робочої сили, 

що робить сектор переробно-харчових виробництв найбільш пріоритетною ланкою сільського 

розвитку у найближчій перспективі. 

Критично необхідною екзогенною детермінантою, яку необхідно враховувати при виборі 

інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в секторі переробно-харчових виробництв, є 

врахування базових умов загострення глобальних проблем продовольчого забезпечення. На основі 

забезпечення належної ідентифікації глобальних проблем продовольчого забезпечення необхідно 

проектувати інвестиційні потоки у секторі переробно-харчових виробництв, що врешті-решт 

забезпечує структурні зрушення у всіх сегментах даного сектору. Тобто врахування глобальних 

проблем продовольчого забезпечення дасть можливість сформувати інституціональні передумови для 

фінансування модернізації та реконструкції регіональних агропромислових комплексів в сторону 

розширеного відтворення тих виробництв, які зорієнтовані на експорт готових харчових продуктів, а 

не на вивіз за межі країни сільськогосподарської сировини та залишків і відходів харчової 

промисловості. 

Виходячи з того, що Україна в останні роки стала територіальним базисом виробництва 

сільськогосподарської сировини, яка використовується для виробництва енергії за кордоном, при 

виборі пріоритетних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в переробному сегменті 

агропромислового виробництва слід враховувати основні тренди розвитку світового ринку відновних 

джерел енергії. Це потрібно для того, щоб Україна поступово перетворювалася з глобального 

постачальника сільськогосподарської сировини енергетичного спрямування на глобального гравця, 

який здійснює виробництво енергії з відновних джерел. Це стане можливим за умови модернізації та 

реконструкції сегменту переробно-харчових виробництв, зорієнтованого на переробку 

сільськогосподарської сировини енергетичного спрямування та виробництво біодизелю, біоетанолу, 

біогазу та твердого біопалива в середині країни. 

В нинішніх умовах, коли в підтримці проектів виробництва енергії з відновних джерел має 

місце перегин в сторону вітроенергетики через застосування гіпертрофовано високого зеленого 

тарифу, перспективи налагодження виробництва перерахованих вище видів енергії з відновних 

джерел є нереалістичними. Вагомою екзогенною детермінантою активізації інвестиційної діяльності 
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в секторі переробно-харчових виробництв виступає врахування базових умов формування глобальної 

конструкції боротьби з кліматичними змінами, що створить передумови для залучення додаткових 

інвестиційних ресурсів в рамках реалізації проектів боротьби з кліматичними змінами та 

стимулюватиме розвиток тих видів сільськогосподарського виробництва, які не забезпечують 

суттєвого збільшення викидів парникових газів. 

Однією з основних екзогенних детермінант, що може вирішальною мірою вплинути 

на динаміку інвестування сектору переробно-харчових виробництв в Україні, є входження 

вітчизняних товаровиробників в глобальні агропродовольчі ланцюги доданої вартості. Це фактично 

означає зміцнення позицій українських виробників сільськогосподарської та харчової продукції 

на світових ринках продуктів з високою доданою вартістю. Сьогодні Україна повною мірою 

не використовує свій наявний ресурсно-виробничий потенціал для збільшення власної ніші 

на глобальному ринку готових харчових продуктів. Вагомою передумовою підвищення техніко-

технологічного рівня вітчизняних переробно-харчових виробництв і відповідно 

конкурентоспроможності готової продукції є швидке реагування на глобальні тренди впровадження 

нових технологій у переробно-харчових виробництвах. Досвід показує, що основними виробниками 

нових технологій виступають провідні транснаціональні корпорації, які функціонують 

на глобальному ринку продовольства. 

Виходячи із приведених екзогенних та ендогенних детермінант і критичного аналізу 

напрацювань вітчизняних вчених основними групами інструментів стимулювання інвестиційної 

діяльності у секторі переробно-харчових виробництв виступають: фіскальні, бюджетні, цінові, кредитні 

та митні. До фіскальних інструментів відносяться: особливий режим справляння ПДВ, пільги при сплаті 

податку на прибуток, звільнення від сплати земельного податку, податкові канікули. Бюджетні 

інструменти охоплюють: цільове бюджетне фінансування, державне замовлення, фінансування 

на основі реалізації угод публічно-приватного партнерства, дотування. Ціновими інструментами 

стимулювання інвестиційної діяльності у переробно-харчовому сегменті виступають: встановлення 

мінімальних цін на продукцію, державні закупівлі, недопущення монополізації ринку, введення 

граничних нормативів рентабельності. Кредитні інструменти охоплюють: компенсація частини 

процентних ставок комерційних банків, кредитні канікули, пролонгація позик, перекредитування. 

Митне стимулювання включає такі інструменти: звільнення від ввізного мита, звільнення від сплати 

ПДВ, оподаткування за нульовою ставкою ПДВ, уникнення подвійного оподаткування.  

Висновки з дослідження. Дослідження показали, що при формуванні набору інструментів 

стимулювання інвестиційної діяльності у секторі переробно-харчових виробництв необхідно 

враховувати комплекс екзогенних та ендогенних детермінант формування агропродуктових 

ланцюгів, щоб максимальною мірою використати резерви підвищення ефективності використання 

сільськогосподарської сировини і утилізації харчових відходів і відходів сільськогосподарського 

виробництва. Основними ендогенними детермінантами, які необхідно враховувати при формуванні 

інструментарію стимулювання інвестиційної діяльності в переробному сегменті агропромислового 

виробництва, виступають: формування замкнених циклів в агропродуктових ланцюгах, підвищення 

рівня комплексності використання сільськогосподарської сировини, зростання рівня капіталізації 

агропромислового виробництва, диверсифікація розвитку переробних ланок національного АПК, 

активізація сектору переробно-харчових виробництв в сільській місцевості як важливої передумови 

територіального комплексоутворення. Основними екзогенними детермінантами стимулювання 

інвестиційних процесів у секторі переробно-харчових виробництв є: загострення глобальних проблем 

продовольчого забезпечення, збільшення частки енергії, яка виробляється з відновних джерел, 

боротьба з кліматичними змінами, входження в агропродовольчі ланцюги доданої вартості, 

впровадження нових технологій у переробно-харчових виробництвах. Означені детермінанти 

вимагають застосування податкових, бюджетних, цінових, кредитних та митних інструментів 

стимулювання інвестиційних процесів у різноманітних фазах агропродуктових ланцюгів. 
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CURRENT STATE OF BUSINESS SPACE 

AND INDUSTRIAL ENTERPRISE  

DEVELOPMENT 

The results of recent studies of the processes in domestic enterprises show the needs to focus 
attention on this issue in development research under conditions of high uncertainty, institutional 
constraints and the influence of stakeholder groups on strategic decision-making. From this 
perspective, the results of the analysis of the current state of industrial enterprises provide an 
information base for identifying development priorities and relevant tools for implementing 
relevant strategies. The proposed methodological approach to the complex analysis of the state 
and trends of the engineering industry enterprises includes the following sequence of stages: 
definition of the main idea of the study – the need to maintain the sustainability and protection 
against threats to the development of enterprises; the establishment of a system of criteria and 
indicators characterizing the economic security of enterprise development; the justification of 
economic mathematical modelling methods and estimation of factors of economic safety of 
enterprise development; interpretation of the results obtained. The analysis revealed that most 
of the industrial enterprises were pursuing a strategy of survival and financial stability in the short 
term after the investment had been withdrawn and production had been reduced. Only cluster 4 
and cluster 2 enterprises are in need of policy measures related to the renewal of their 
organizational and productive activities and financial sustainability through the consolidation and 
movement of capital, savings and cost reduction, finding additional sources of income and 
improving assets. In accordance with the defined strategic guidelines, the fate of the relevant 
instrumental measures used by the selected enterprises was established: development strategies, 
organizational forms of integration, methods of organizational transformation, evaluation 
and analytical tools. 
Key words: integrated analysis, economic condition, enterprise, development, information-
analytical tools. 

Introduction. Trends in the development of the world machine-building industry show a deepening 

of specialization, cooperation and concentration, complications of production, improvement of qualification 

requirements of personnel. The most problematic issues and the readiness of the Ukrainian production sector 

for the future in terms of innovation and technology are: the low level of cluster development; the small 

percentage of enterprises that are ready to accept and introduce innovation in their production process; low 

levels of foreign direct investment and technology transfer and the introduction of information technologies. 

Domestic economic and investment activity has continued to decline, and industrial production in 2019 

declined by 7.7% compared to 2018 year. At the same time, the rate of decline in mechanical engineering 
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halves the overall decline in industry. Mechanical engineering in the industrial structure accounted for 

between 18 and 20% in 2013, and currently 7-8%. On the basis of the analysis results states and prospects of 

development enterprises in the machine-building industry, it is determined that the production of machine-

building products is being reduced (in 2019, compared to the previous year, there was a 5.6% drop in the 

level of production in mechanical engineering, 19.9% in the production of electrical equipment), and there 

was a low level of innovation of machine building enterprises; exports of machinery and imports declined in 

the main markets. 

Problem Statement. To establish a methodological basis for a comprehensive analysis of the state and 

trends of industrial enterprises. Identify and substantiate strategic priorities for industrial development. 

Results. For the study of the economic status and development processes of domestic engineering 

enterprises, the world trends of indirect (increased share of developing countries in the world economy, 

urbanization, growing economic globalization and interdependence of world market conditions, 

environmental issues) and direct (depletion of the raw material base, complications of transport and inter-

organizational links, growth of demand for high-tech products of mechanical engineering, and therefore the 

role of research and development and high-tech industries, meeting the requirements for the qualification of 

personnel, social responsibility of business) impacts1. 

On the basis of the analysis results on domestic machine-building enterprises, it has been determined 

that for most of them (62 % of the enterprises among the subjects) under conditions of instability, the main 

strategic goal is to maintain financial and economic stability and consolidate their market position2. For 

example, among the 18 Kharkiv machine-building enterprises studied, most are pursuing a strategy to survive 

and maintain financial stability in the short term after the withdrawal of investments and the reduction of 

production. Only a quarter of the enterprises studied resolve issues related to the renewal of their 

organizational and productive activities. At the same time all machine-building enterprises are sensitive to 

the crisis conditions of the country economy. For the implementation of development strategies, the machine-

building enterprises studied used such methods and forms of strategic partnership: cooperation with world 

high-tech companies (26.7%); opening of branches and representative offices, including exclusive 

distribution agreements (20%). 

The analysis of investment-innovative, techno-technological, marketing and personnel management 

of the spheres of activity of the machine-building enterprises under study made it possible to identify the 

most problematic issues and peculiarities of the tools used to solve them. Thus, for the purpose of 

expanding the markets and promoting the brand by enterprises, the most relevant ones are: the use of 

rebranding tools (93.3%); the use of external media for advertising campaigns (46.7% of enterprises 

surveyed) the renewal of the trademark, logo, labelling and packaging (93.3%); production and distribution 

of thematic souvenirs (86.7%); and thematic press conferences (13.3%); participation in fairs, conferences 

and exhibitions (100%); preparation and posting of press releases for products; Regular publication of own 

electronic media (66.7%) and so on. 

The results of quality corporate management analysis on the machine-building enterprises studied 

showed that there are no clear criteria and procedures for assessing the personal contribution of each member 

of the supervisory board to the development of the enterprise; lack of a procedure for the selection and 

appointment of the members of the supervisory board on the basis of competence – 13% of the enterprises 

studied have no qualification requirements for the members of the supervisory board; among the requirements 

formed – in sectoral knowledge and work experience (47% of enterprises), in personal qualities (46% of 

enterprises), in financial and management knowledge (6 % of enterprises studied), and in the absence of 

conflict of interest among the members of the supervisory board (5% of enterprises examined)3. This position 

of quality of corporate management in machine-building enterprises does not create conditions for competent 

strategic choice and defines the respective nature of the issues which make up4. 

 
1 Отенко, В. (2010). Стратегічний вибір підприємства та його реалізація. Харків: ІНЖЕК, 336; Воронков, Д. 

(2010). Управління змінами на підприємстві: теорія и прикладні аспекти. Харків: ІНЖЕК. 
2 Отенко, В. Погорелов, Ю. (2017). Модель розвитку підприємства як основа його стратегічного вибору. 

Бізнес-Інформ, 11, 448-453. 
3 Воронкова, А. Калюжна, Н. Отенко, В. (2008). Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємства: організаційний аспект. Харків: ІНЖЕК, 427. 
4 Отенко, В., Доронін, С. (2018) Організаційне забезпечення формування професійних команд управлінського 

персоналу за допомогою соціоніки. Бізнес-інформ, 8, 217-224. 
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The peculiarity of the action of the institute of strategic decision-making at machine-building 

enterprises is the high concentration of control and centralization of decisions by the management1. The fact 

that more than 53 % of the enterprises surveyed do not submit to a joint-stock meeting discussions on strategic 

decisions is negative; they have a low degree of regulation of the activities of the administration; the main 

profits of large shareholders are obtained by managing the financial flows of the enterprise rather than as 

dividends; there is a lack of rules of dividend policy and irregular payment of dividends to shareholders; there 

is no internal audit service. More than half of the enterprises surveyed do not have their own research base, 

nor do they address issues related to innovative development – the development and mastery of new products 

or the improvement of the technical characteristics of existing ones. 

The results of the comprehensive analysis form the basis for the formation of a methodical approach 

to the formation of the security-oriented development of enterprises in the mechanical engineering industry. 

Its stages are: the development of a system of criteria and indicators for the economic security of enterprise 

development; the justification of methods of economic and mathematical modelling and assessment of factors 

of economic security for enterprise development; interpretation of the results obtained. 

The development of a set of indicators for analysing the state of development of industrial enterprises 

should be based on the resource approach, according to which the economic situation reflects: first of all, 

the provision of resources for the achievement of development goals through their efficient use in a volatile 

and volatile environment2. Groups of indicators were identified under this provision (table 1). 

Table 1 

Set of indicators for identifying factors of economic security  

for enterprise development 

Criteria for the distribution 

of indicators by group 
Indicators 

Financial sustainability, 

performance and business 

performance 

Ratios: autonomy, manoeuvrability of equity, total coverage, absolute 

and critical liquidity, solvency, turnover of receivables and payables; 

fixed asset index 

Profitability: assets, equity, products sold, productive assets; 

Rate of change: sales, assets, net profit, share of production assets 

The state of innovation and 

investment activity 

Rate of change: gross investment in fixed capital, the share of investment 

in capital construction, investment in the acquisition of fixed assets, the cost 

of technological innovation, the cost of informatization, software costs 

The state of production potential Rate of change: share of capital stock in productive capacity, share 

of production stocks in productive capacity, share of uncompleted production 

in productive capacity, share of fixed assets in assets, consumption of capital 

stock, Income and disposals of plant and equipment, productivity, stock 

and fund performance 

The state of human resources Factors: turnover of staff, recruitment, turnover upon attrition; training 

for new occupations; retraining of existing staff, staff development, rate 

of growth of regular staff 

Source: formed by the authors on the basis3 

 

It should be noted that the proposed set of indicators avoids subjectivity in the results obtained, is 

simple and accessible, and makes it possible to establish clear fixed boundaries between the different 

conditions of the enterprise. However, the method of factor stochastic analysis (main component method) is 

useful for identifying latent factors as a result of the factor analysis carried out on the economic status 

of the Kharkiv region’s machine-building enterprises under study, 10 factors have been identified in five 

years, the structure of which is shown in table 2. 

 
1 Отенко, В., Стоказ, Я. (2018). Методичний підхід до оцінювання стратегічних знань підприємства.  

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2 (87), 49-57. 
2 Пономаренко, В., Клебанова, Т. (ред.) (2019). Инструментальные средства моделирования систем 

в информационной экономике. Харків: ВШЕМ ХНЭУ им. С. Кузнеца, 452. 
3 Отенко, І., Комарков, Д., Шкребень, Р. (2018). Стратегічний інструментарій безпеко-орієнтованого розвитку 

підприємства. Проблеми економіки, 2, 235-241. 
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Table 2 

Factors of economic security of the development of machine-building enterprises  

of the Kharkiv region 

Symbol and name  

of the factor 
Linear equations of identified factors 

F1- – financial stability 

F1 = 0,924х3+0,907х2+0.885х5+0,864х28-0,864х9+0,827х4+ 

+ 0,632х13+0,515х1 

х3 – total funded ratio; x2 – equity manoeuvrability ratio;  

x5 – critical liquidity ratio; X28 – capital performance ratio;  

x9 – fixed asset index x4 – absolute liquidity ratio;  

x13 – rate of return on productive assets; x1 – rate of autonomy 

F2 – efficiency of investment  

and innovation activities 

F2 = 0,962х35 +0,962х38+0,810х7 

х35 – rate of growth of gross fixed investment; X38 – rate of growth of costs  

of technological innovation; x7 – rate of growth of turnover of payables 

F3 – rate of renewal  

of staff capacity and productive 

assets 

F3 = 0,820х29 + 0,687х24 +0,426х34 

X29 – the turnover factor after recruitment; x24 – the intake factor  

of fixed assets; x34 – the growth factor of regular staff. 

F4 – adequacy of productive 

capacities 

F4 = 0,863х17 + 0,819х21 + 0,512х15 

x17 – the growth rate of the share of productive assets of an enterprise;  

x21 – the growth rate of productive capacity;  

x15 – the growth rate of an enterprise’s assets. 

F5 – efficiency of activity 

F5 = 0,932х12 + 0,929х11 

x12 – profitability coefficient of sales;  

x11 – profitability coefficient of equity. 

F6 – rationalization  

of asset structure 

F6 = 0,887х22 + 0,716х8 +0,670х25 

x22 – growth factor of fixed assets in assets; x8 – growth factor  

of accounts receivable; x25 – loss of fixed assets. 

F7 – efficiency in the use  

of capital assets 

F7 = 0,806х23 – 0,687х30+0,441х18 

x23 – turnover rate after retirement; x30 – consumption rate of capital stock; 

x18 – growth rate of capital stock in productive capacity. 

F8 – availability of qualified 

personnel 

F8 = 0,741х36+0,706х33 + 0,478х31 

x36 – capital investment rate growth rate; x33 – staff development rate;  

x31 – training rate for new professions. 

F9 – productive capacity 

functionality 

F9 = 0,612х10 – 0,833 х20 

x10 – the rate of return on assets; x20 – the rate of increase the share  

of work-in-progress 

F10 – business activity 
F10 = 0,734 х14 – 0,621 х28 

х14 – growth rate of sales, x28 – growth rate of capital stock. 

Source: formed by the authors on the basis1 

 

 
1 Отенко, В., Отенко, І. (2009). Аналітичний аспект прийняття стратегічних рішень. Ліберманівські читання: 

економічна спадщина та сучасні проблеми. Харків: Лібуркіна Л.М.; ІНЖЕК, 211-225. 
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Factors of 80.85 % have been identified to explain the current level of economic condition of the 

machine-building enterprises under investigation. The sequence of indicators in systems of linear equations 

corresponds to the extent of their influence on the overall level of the factor, starting with the maximum. 

Thus, financial sustainability (F1) accounts for 18.45% of the variability of the system of indicators, that is, 

its impact on the overall level of economic performance is fundamental. As can be seen from the structure of 

the factor (table 2), the main factors influencing this factor are: total coverage (x3), manoeuvrability of equity 

(x2) and critical liquidity (x5). However, it cannot be argued that the fact that these indicators have entered 

the system of linear equations with the sign «+» as they grow increases and the overall level of the factor 

positively influences the state of economic safety of machine-building enterprises. For these indicators, the 

normative values of change (decrease or exceeding) are defined, which indicate the threat of a loss of financial 

sustainability of the enterprise. Thus, it is possible to identify several zones reflecting the state of this factor 

determining the financial sustainability of the enterprise. If the values of liquidity are within the range of 

regulatory values that are recommended, it indicates an "excellent" financial and economic condition of the 

enterprise, which implies security conditions for the development of the enterprise. The constant asset index 

has a negative impact among certain components and has a weight of -0.864 (table. 2) and shows the 

proportion of immobilized assets in equity. This indicates that the enterprises under study are characterized 

by a low level of non-current renewal, which significantly reduces the mobility of the enterprise and its ability 

to respond in a timely manner to changes in the external environment. 

The investment innovation efficiency factor (F2) accounts for 13.3% variability in the economic 

performance of the enterprises studied. This factor is formed by the indicators-promoters: the rate of growth 

of gross fixed investment, the rate of growth costs for technological innovation, the rate of growth turnover 

for payables. The growth of gross fixed investment has a strong influence among certain components. this 

demonstrates the potential for development through investment in modernization, restructuring or other 

organizational changes1. 

The enterprise resource renewal intensity factor (F3) describes the process of updating the enterprise’s 

human and technical potential. Despite the positive impact of the indicators that comprise it, it is necessary 

to analyse the trends in these indicators, as the increase in the number of regular staff (x34) and the turnover 

of staff after recruitment (X29) has increased can be extensive and indicative of turnover. At the same time, 

a combination of factors should be considered of the availability of skilled personnel (F8), as the staff 

development index (x33) has a positive impact. 

Factors supporting the case for sustainability in enterprise development are: sufficiency of productive 

capacity (F4), performance (F5), asset structure and rationality (F6). However, it can be assumed that a 

number of challenges remain in the innovation processes of enterprises and the growth of technological 

capabilities. This conclusion is supported by the structure of factors – capital use efficiency (F7), productive 

capacity functionality (F9) and business (F10). 

However, the selected enterprises have different value levels for the factors identified, so 

a scientifically sound classification of enterprises is warranted. Statistical homogeneity can be distinguished 

by various multidimensional statistical methods. The cluster analysis method is the most appropriate to 

the task. This choice is justified by the fact that cluster analysis methods do not require information 

on the numbers and characteristics of possible clusters. 

An input system of indicators for cluster analysis of the identified economic factors 

of the 18 enterprises studied, based on the main component method (Table. 1). To distinguish the number 

of enterprise groups, it was assumed that there were three clusters – enterprise groups. Separated enterprise 

(part of a one-element cluster) – PJSC "Turboatom" are specific because they act as a monopolist and have 

an impact on the development of the industry in the country and in the world in the engineering market 

(Table 3). 

Thus, most of the industrial enterprises are pursuing a strategy of survival and financial stability in the 

short term, once investment has been removed and production has been reduced. Only cluster 4 and cluster 2 

enterprises are in need of policy measures related to the renewal of their organizational and productive 

activities and financial sustainability through the consolidation and movement of capital, savings and cost 

reduction, finding additional sources of income and improving assets. At the same time all machine-building 

enterprises are sensitive to the crisis conditions of the economy of the country. 

 
1 Malyarets, L. Otenko, I. (2019). Modeling of export-import potential. MODERN MANAGEMENT REVIEW.  

MMR, XXIV, 26 (3), 51-61. 
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Table 3 

Development strategies by clusters of researched enterprises 

Enterprises 
Description and development strategy tools 

for selected clusters 

IV cluster: 

OJSC «Electromachina», 

OJSC «Turbogaz» 

 

The cluster consists of enterprises that work steadily and pay attention 

to staff development. External and internal growth strategies are being 

implemented through the adoption and implementation of decisions 

to expand the range of products and to reach external markets. 

It is characterised by average earnings, high fund performance 

and productivity. 

ІІІ Cluster : 

PJSC "Ukrelectromash HELS", 

PJSC "HARVERST", 

PJSC "Kharkiv Plant of Stamps and 

Molds", 

PJSC "Tochprilad", 

PJSC "Experimental Electrical Plant", 

PJSC "HVZ", 

PJSC "Lozovsky Traktorodetal Plant", 

PJSC "Kharkiv Machine-Building 

Plant" Plinfa "", 

PJSC "Kupyansk Machine-Building 

Plant", 

PJSC "Hartron" 

It can be characterized as a group of medium- and small-scale enterprises 

with development potential. A survival strategy based on financial 

soundness is being implemented. Solving problems by taking decisions 

on consolidation and movement of capital, saving, reducing costs, finding 

additional sources of income, reducing assets for recovery. Enterprises 

have insignificant returns and losses. In this cluster of enterprises there 

are low rates of fund return and profitability, marketing activity. 

ІІ cluster: 

PJSC "Plant. Frunze », 

PJSC "HTZ them. Ordzhonikidze ", 

PJSC "HARP", 

PJSC "Pivdenkabel Plant", 

FED Machine-Building Plant 

This cluster covers sufficiently developed and competitive enterprises 

with a significant market share. These enterprises, despite the impact 

of negative externalities, were the least sensitive to structural changes 

in the market, imbalances, currency fluctuations, and so on. They use 

a strategy of internal growth through decisions on product renewal 

and market expansion, search for new markets, training of company 

personnel, restructuring of production capacities. Enterprises are 

characterized by low returns and satisfactory costs per 1 UAH. 

Products have a high turnover level and a significant material content 

of production. Overall, it can be argued that two clusters rank second 

in terms of performance. 

І cluster (PJSC "Turboatom") It can be argued that the enterprise has influence on the development 

of the industry in the country and in the world in the market 

of mechanical engineering. Despite the difficult financial and economic 

situation in the country, the enterprise remains profitable, adheres 

to the strategy of «no change», as it is a monopolist. The enterprise is 

the most important in terms of numbers of employees, earnings per 

employee, profitability, liquidity and financial independence. 

Source: formed by the authors on the basis1 

 

Conclusions. According to the defined strategic guidelines, the share of relevant instrumental 

measures used by enterprises that have chosen development strategies – passive survival (63%), active 

survival (50%), active impact on the environment (31%); organizational forms of integration – 

corporatization of business (56%), cooperation and strategic alliances (75%), business narrowing (44%); 

methods of organizational transformation – reorganization (38%), restructuring (63%), reengineering (32%), 

reconstruction (50%), redevelopment (6%); evaluation and analytical tools – forecasting (75%), strategic 

analysis and accounting (63%), controlling (75%), consulting (25%), benchmarking (69%), coaching (13%), 

risk assessment methods (88%) ). The results of the analysis together allow to improve the methodological 

tools of strategic management of industrial enterprises. 

 
1 Отенко І., Чепелюк М. (2016). Стратегічні заходи формування корпоративної культури в процесі організаційних 

змін підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки, 10, 443-446. 
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DEVELOPMENT OF A REAL PROPERTY 

MANAGEMENT STRATEGY AIMED  

AT MAXIMIZING VALUE 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ  

НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, СПРЯМОВАНОЇ 

НА МАКСИМІЗАЦІЮ ВАРТОСТІ 

The methodical bases of using the profitable approach methods of estimation of  grain elevator 
real estate values have substantiated in this article. The features of grain elevator real estate 
as an object of valuation, which are inseparable from cash flows of real estate and cash flow 
of existing business, are defined. The fundamental (market) values are estimated by using 
a discounting method which is based on created model of cash flows from the grain elevator 
real estate. The author has proposed a method of valuation for management, which is based on 
the capitalization of the net operating income (NOI) from the main services obtained by grain 
elevator property (storage, shipment for transport and drying). The method of calculating 
of adjustment factors for determining net operating income is revealed. The underutilization 
factor is applied for moving from potential gross income to actual one, and the operating cost 
ratio allows to obtain net operating income based on actual income. Based on the comparison 
of the results, obtained by the two methods of income approach, the potential for value growth 
is revealed and the advantages are argued of using the capitalization of net operating income 
method for monitoring the value of strategic real estate management. In particular, 
the significant advantages of the NOI capitalization method are the simplicity of calculations, 
the convenience of conducting an approximate cost estimate and the ability to diagnose 
its growth potential. However, there are the disadvantages of the method: loss of accuracy of 
result estimation, in some cases unrealistic expectations of stable operation of real estate, 
ignoring atypical and one-time running costs. Using any of these methods of income approach 
makes possible to identify factors of value growth such as individual factors of income 
or expenses that form cash flows or net operating income. Thus, the author concludes that 
the strategy of maximizing of the value of real estate in management is comprehensive, 
generalizing to strategies aimed on reduce costs and increase revenue. 
Key words: strategic real estate management, value, value maximization strategy, real estate 
valuation, cash flow discounting, capitalization of net operating income, real estate of grain 
elevator. 

Постановка проблеми. Важливого практичного значення в сучасних умовах господарювання 

набуває оцінка вартості об’єктів нерухомості для стратегічного управління. Позиціонування 

нерухомого об’єкта з часом може змінюватись. Зокрема, у разі тривалого неефективного (збиткового) 

використання (операційної нерухомості) або тривалої стагнації ринку та зниження капітальної 

вартості (інвестиційної нерухомості) нерухоме майно може переводитись у другорядний портфель 

активів, розглядатись як об’єкт, що відчужуватиметься (виставлятиметься на продаж), 

передаватиметься у оренду тощо.  

Виявлення найбільш вдалого моменту для відчуження, передавання часткових прав володіння 

на нерухоме майно базується на періодичному моніторингу його вартості.  
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Ключовими моментами побудови системи моніторингу вартості нерухомості (в процесі 

розробки стратегії підвищення вартості нерухомого майна) є такі: 

– визначення періодичності та причин проведення оцінки (сигналами щодо необхідності 

проведення оцінки є зниження/підвищення ефективності використання нерухомого майна); 

– обрання методологічної бази оцінки вартості (виду вартості, методологічного підходу та 

методів оцінки, вимог до вихідних даних (показників), способів узагальнення результатів оцінки); 

– обмеження щодо використання результатів (сфера винятково внутрішнього чи внутрішнього 

та зовнішнього управління).  

Вибір виду вартості, основних показників та методів оцінки вартості безпосередньо залежить 

від позиціонування нерухомого майна підприємства за видами (операційна чи інвестиційна 

нерухомість).  

Для оцінки в процесі управління нерухомістю доцільно розраховувати ринкову або внутрішню 

фундаментальну вартість. Інвестиційна нерухомість під час оцінювання першочергово потребує 

застосовування методів порівняльного та дохідного підходів. При визначенні ж вартості операційної 

нерухомості перевага має віддаватись дохідному підходу, представленому методами дисконтування 

грошових потоків та капіталізації чистого операційного доходу від основних послуг об’єкта нерухомості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні засади дохідного підходу, 

застосовування його методів до оцінки нерухомого майна широко напрацьовані у світовій оціночній 

практиці. Цим питанням присвячено низку фундаментальних праць таких зарубіжних авторів, як 

А. Дамодаран1,Т. Колер, М. Гоехард і Д. Весселс2, Г. Моррі, П. Бенедетто3, Е. Шапіро, Д. Маклін, 

Г. Сам4, Г. Тругман5, Дж. Хітчер6, Дж. Фрідман та Н. Ордуей7. Узагальнені вони і у методологічних 

положеннях Міжнародних стандартів оцінки щодо активів у вигляді нерухомого майна8. Проблеми 

використання у цілому методів дохідного підходу у вітчизняній практиці вартісної оцінки нерухомого 

майна відповідно до циклічних змін на ринку комерційної нерухомості досліджувались у публікаціях, 

зокрема, С. Сівця та І. Левикіної, В. Вороніна, Е. Лянце та М. Мамчин. Проте спеціалізовані питання 

оцінки вартості для певних цілей діяльності, зокрема, для стратегічного управління нерухомим майном 

підприємств, практично не висвітлені у вітчизняній науковій літературі. Надзвичайно важливим, 

на наш погляд, є аспект розробки теоретичних засад та методичного підґрунтя для методів вартісної 

оцінки, що були б придатними для проведення моніторингу оцінки вартості в процесі стратегічного 

управління нерухомістю, а також придатними для врахування особливостей власне об’єктів оцінки, як 

от, наприклад, спеціалізованої елеваторної нерухомості.  

Формулювання цілей статті. Мета статті – розкрити методичні та практичні питання оцінки 

нерухомого майна елеваторів, призначеної для стратегічного управління та максимізації вартості. 

Опис основного матеріалу дослідження. Метод дисконтування грошових потоків 

призначений для застосування до об’єктів, що мають змінні потоки доходів і витрат протягом 

прогнозного періоду. На противагу цьому, метод прямої капіталізації найбільш доцільний для 

застосування щодо об’єктів, які мають стабільні, передбачувані суми доходів (на зразок орендної 

плати за контрактами) та експлуатаційних (операційних) витрат. Тобто, він використовується 

у випадках, коли: потоки доходів стабільні протягом тривалого періоду часу та становлять значну 

додатну величину; потоки доходів зростають стійкими помірними темпами. При використані методу 

дисконтованих грошових потоків основою для розрахунку є дохід від очікуваного використання 

 
1 Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 

University Edition. Wiley: John Wiley&Sons, Inc.,739-763. 
2 Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. and others (2015). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 

Wiley^ John Wiley&Sons, Inc., 797. 
3 Morri, G., Benedetto, P. (2019). Commercial Property Valuation: Methods and Case Studies. Wiley: John Wiley&Sons, 

Inc., 49-51. 
4 Shapiro, E., Mackmin, D., Sam, G. (2012). Modern Methods of Valuation. 11th Edition. Estates Gazette, 135-146, 

795-797. 
5 Trugman, G. R. (2016). Understanding Business Valuation: A Practical Guide to Valuing Small to Medium Sized 

Businesses. Wiley, John Wiley&Sons, Inc., 409-439. 
6 Hitchner, J. R. (2006). Finance Valuation. Applications and Models. John Wiley&Sons, Inc., 110-142. 
7 Friedman, J. P., Ordway, N. (1981). Income Property Appraisal & Analysis. Prentice Hall, 124-140, 323-341. 
8 Parker, D. (2016). International Valuation Standards: A Guide to the Valuation of Real Property Assets.  

Willey-Blackwell, 102-104, 149-151. 
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нерухомості за ряд прогнозних років (або ретроспективний період), а також виручка від перепродажу 

об’єкта нерухомості в кінці прогнозного періоду. При використані методу капіталізації доходів 

у вартість об’єкта оцінки перетворюється дохід за один часовий період (найчастіше, рік). 

Чистий операційний дохід (ЧОД) як показник виконує важливу базову функцію – слугує 

основою для розрахунку вартості та інших показників ефективності використання об’єктів 

нерухомості. Щодо зв’язку показників ЧОД і грошових потоків від об’єкта, слід зазначити, що 

за вирахуванням таких витрат як проценти по кредиту та погашення основної суми боргу, платежів 

учасникам – дивідендів, комісійних брокерам та управляючим нерухомістю, відрахувань 

до резервних фондів, чистий операційний дохід стає рівним грошовому потоку до оподаткування, а 

після вирахування податків – грошовому потоку після оподаткування. Специфіка застосування 

даного показника полягає у тому, що при оцінці вартості об’єктів комерційної нерухомості в рамках 

дохідного підходу найчастіше капіталізується (метод прямої капіталізації) або дисконтується (метод 

дисконтування) саме чистий операційних дохід, а не величина грошових потоків. Причина більш 

широкого використання ЧОД полягає у тому, що при оцінці визначається вартість саме об’єкта 

нерухомості як такого, а не підприємства (діючого бізнесу), яке ним володіє, а отже до уваги мають 

братися лише грошові потоки, які генеруються нерухомістю. 

Проте у випадку деяких спеціалізованих видів комерційної нерухомості, як, наприклад, 

елеватори, розділити їх грошові потоки на пов’язані лише з нерухомим майном або лише 

з операційною діяльністю, практично не можливо. З позицій характеристики як об’єкта нерухомості 

елеватор – це будівля для приймання та зберігання масштабних обсягів зерна та приведення його 

у стан тривалого збереження. Сучасний елеватор складається більшою частиною із механізованих 

сховищ для зерна, так званих силосів, а також устаткований додатковим елеваторним обладнанням, 

яке дає змогу сушити, транспортувати та приводити до стану кондиції зерно, що в ньому зберігається. 

У вітчизняній господарській практиці елеватори розглядаються як цілісні майнові комплекси 

(діючий бізнес), що обумовлює, зокрема, необхідність отримання дозволів від Антимонопольного 

комітету України у випадку взяття їх у оренду. З огляду на цю особливість у випадку елеваторів при 

управлінні нерухомістю доцільно використовувати для оцінки крім класичного методу 

дисконтування грошових потоків та методів порівняльного продажу, ще й методи оцінки, засновані 

на капіталізації показника чистого операційного доходу, сформованого по аналогії до об’єктів 

інвестиційної нерухомості, які здаються в оренду. Методологічні засади та алгоритм оцінки для 

управління нерухомістю було розглянуто автором у інших власних публікаціях1. 

Оцінку фундаментальної (ринкової) вартості елеваторної нерухомості підприємства 

ТОВ «Зернокомплекс «Сиваш» (м. Козятин, Вінницька область) було здійснено за методами 

дисконтування грошових потоків та капіталізації показника чистого операційного доходу, 

сформованого за рахунок основних доходів від об’єкта нерухомості (послуг зберігання, сушіння та 

відвантаження зерна). Підприємство входить до складу об’єднання «Тесла груп», яке станом 

на 2019 р. налічує 19 елеваторів та відноситься до числа ТОП–10 власників елеваторів за обсягом 

елеваторних потужностей в Україні. 

За даними оперативної звітності про надходження та витрати коштів від усіх видів діяльності 

за п’ятирічних період (з 2015-2016 маркетингового року по 2019-2020 рік) та прогнозу на 2020-

2021 рік підприємства було побудовано модель грошового потоку (за схемою на власний капітал) та 

на її основі реалізовано окремі прикладні методики дослідження ризиків і оптимізації витрат. 

Зроблено припущення про початок постпрогнозного періоду та стабілізацію приросту грошових 

потоків у моделі починаючи з 2022 р. Основні характеристики об’єкта елеваторної нерухомості: 

справедлива вартість (придбана у 2010 р.) – 3,2 млн дол. (25,92 млн грн), ємність – 53 тис. тонн, річний 

оборот за 2015-2016 р. – 60 тис. т. (1,13 разів на рік). Значні витрати на обладнання та ремонт 

протягом 2015-2018 років були пов’язані із будівництвом складу ємністю 8 тис. тонн зерна. 

При проведенні розрахунків за методом дисконтування грошових потоків використовувався 

модуль «Оцінка бізнесу» програми Project Expert і модель грошових потоків від власного капіталу. 

У процесі оцінки вартості залучались дані про актуальні значення ставок податків (податку 

на прибуток, ПДВ, ЄСВ). Ставка дисконту була обрана у розмірі 16%, що відповідає рівню середньої 

 
1 Chubuk, L. (2014). Methods of aggregate valuation of the warehouse real estate by income approach. Economics 

and management: problems of science and practice. Collection of scientific articles. Nuremberg: Germany Publisher 

SWG imex GmbH, 1, 316-320. 
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ринкової депозитної ставки по довгострокових депозитах для суб’єктів господарювання для року 

початку дослідження (2015 р.) за даними Національного банку України. 
Підсумкова формула обчислення вартості за методом дисконтування грошових потоків має вигляд:  

𝑉 = 𝑃𝑉прогн. + 𝑃𝑉постпрогн.,     (1) 

де: 

𝑃𝑉прогн. – вартість нерухомості (підприємства), визначена за методом дисконтування грошових 

потоків (на початок прогнозного періоду); 

𝑃𝑉постпрогн. – вартість нерухомості (підприємства), визначена за моделлю Гордона (на початок 

прогнозного періоду). 
Вартість нерухомості (підприємства), визначена за методом дисконтування грошових потоків: 

𝑃𝑉прогн. = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 +

𝑉𝑟

(1+𝑖)𝑁
,     (2) 

де: 

𝐶𝐹𝑡 – грошовий потік доходів, що надходить у t період; 

 – ставка дисконту (очікувана норма дохідності на вкладений капітал); 

𝑉𝑟 – реверсія (вартість нерухомого майна або вартість перепродажу бізнесу (підприємства) 
на кінець періоду прогнозування; 

– порядковий номер періоду (року), 𝑡 = 1…𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

 – порядковий номер останнього року прогнозного періоду. 
Постпрогнозна (термінальна) вартість нерухомості (підприємства) за моделлю Гордона 

на кінець прогнозного періоду: 

𝐹𝑉пост.прогн. =
𝐶𝐹𝑁+1

𝑅−𝑔
=

𝐶𝐹𝑁∙(1+𝑔)

(𝑅−𝑔)
,    (3) 

де:  

𝐶𝐹𝑁+1 – грошовий потік доходів за перший рік постпрогнозного (залишкового) періоду; 

 – ставка капіталізації (дорівнює ставці дисконту, очікуваній нормі дохідності на вкладений 
капітал); 

– довгостроковий темп зростання грошового потоку; 
N – порядковий номер останнього року прогнозного періоду. 
Постпрогнозна вартість нерухомості (підприємства), яка визначена на кінець прогнозного 

періоду, еквівалентна до вартості реверсії, що може бути виручена від перепродажу нерухомого 
майна (підприємства) на кінець прогнозного періоду перед початком постпрогнозного. 

Постпрогнозна (термінальна) вартість нерухомості (підприємства) за моделлю Гордона 
на початок прогнозного періоду: 

𝐹𝑉пост.прогн. =
𝐶𝐹𝑛+1

(𝑅−𝑔)∙(1+𝑅)𝑁
=

𝐶𝐹𝑛∙(1+𝑔)

(𝑅−𝑔)∙(1+𝑅)𝑁
.   (4) 

Таким чином, вартість нерухомого об’єкта у прогнозному періоді визначалась шляхом 
дисконтування (формула 2), а у постпрогнозному (термінальна вартість) – шляхом капіталізації 
за моделлю Гордона з наступним дисконтуванням станом на останній рік прогнозного періоду 
(формули 3 – 4), а загальна фундаментальна вартість нерухомості – як сума теперішніх вартостей 
у прогнозному та постпрогнозному періодах (формула 1). Ставки дисконту та капіталізації 
формувались відповідно: ставка дисконту – як очікувана норма дохідності на інвестиції, ставка 
капіталізації – обиралась на рівні ставки дисконту за припущення про невизначено тривалий період 
дохідного використання нерухомості з вирахуванням стабілізованих помірних темпів зростання 
грошових потоків. 

Окремі вихідні дані (ставку дисконту) та одержані результати представлено у табл. 1. При 
оцінці за моделлю Гордона було зроблено припущення про помірний довгостроковий темп зростання 
грошового потоку у постпрогнозному періоді на рівні 3% річних. 

i

t
N

R

g
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Таблиця 1 

Результати оцінки вартості об’єкта елеваторної нерухомості методом  

дисконтування грошових потоків 

№п/п Показник Значення 

1 Ставка дисконту, % 16 

2 Теперішня вартість грошових потоків протягом ретроспективного  
та прогнозного періоду (на дату оцінки), грн 

16811541 

3 Вартість в постпрогнозному періоді (за моделлю Гордона)  
(на кінець прогнозного періоду), грн 

96754595 

4 Теперішня вартість у постпрогнозному періоді (на дату оцінки), грн 32739937 

5 Загальна вартість, грн 49551478 

6 Співвідношення вартостей у прогнозному та післяпрогнозному 
періодах, %: 

 

 – прогнозний період 14,8 

 – післяпрогнозний період 85,2 

Джерело: розраховано за даними підприємства ТОВ «Зернокомплекс «Сиваш» (об’єднання 
«Тесла груп»). 

 
Показовим є співвідношення вартостей прогнозного та постпрогнозного (термінального) 

періодів. Оскільки на кінець прогнозного періоду було досягнуто позитивного значення чистої 
приведеної вартості грошових потоків, то потенціал зростання вартості у постпрогнозному періоді 
за умов досягнення помірних позитивних темпів зростання грошових потоків є досить значним.  

Оцінка вартості за методом капіталізації чистого операційного доходу здійснювалась 
у MS Excel. Розрахунок показника ЧОД (середнє значення за період 2016 – 2021 рр.) було здійснено 
на основі даних про доходи від послуг зберігання, відвантаження на транспорт та сушіння зерна. 
Деякі вихідні дані та результати оцінки вартості нерухомості представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Вихідні данні та результати оцінки вартості об’єкта елеваторної нерухомості  

методом капіталізації чистого операційного доходу від основних послуг  

за 2016 – 2021 маркетинговий роки 

№ 
п/п 

Показник 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1 
Потенційний валовий дохід 
від основних послуг (ПВД), 
грн 

14038106 15987253 18113534 20434723 23321440 

2 
Коефіцієнт 
недозавантаження 

0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 

3 
Дійсний валовий дохід 
(ДВД), грн 

11857114 13503437 15299374 17259938 19698168 

4 
Коефіцієнт операційних 
витрат 

0,5894 0,5894 0,5894 0,5894 0,5894 

5 
Чистий операційний дохід 
(ЧОД), грн 

4868064 5543980 6281321 7086251 8087292 

6 Коефіцієнт капіталізації 0,1687 0,1687 0,1687 0,1687 0,1687 

7 Вартість, грн 28861978 32869374 37240952 42013255 47948270 

8 Середнє значення ЧОД, грн 6802281 – – – – 

9 
Вартість на основі 
середнього ЧОД, грн 

40329642 – – – – 

Джерело: розраховано за даними підприємства ТОВ «Зернокомплекс «Сиваш» (об’єднання 
«Тесла груп»). 
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Аналіз результатів оцінки вартості за даними табл. 1 та 2 показує, що загальна вартість 

нерухомості станом на дату оцінки, що відповідає початку періоду, в обох випадках є вищою від ціни 

придбання, оскільки враховує потенціал зростання чистого операційного доходу та грошових потоків 

за майбутній період. Оцінка вартості за методом капіталізації середнього чистого операційного 

доходу очікувано дає більш консервативний результат, ніж оцінка за методом дисконтування 

грошових потоків (40,329 тис. грн проти 49,551 тис. грн). Це пояснюється включенням до складу 

чистого операційного доходу лише основних послуг, а також врахуванням темпу зростання доходів 

за невизначено тривалий постпрогнозний період при оцінці методом дисконтування. Вартість, яка 

визначена для кожного окремого року періоду за методом капіталізації ЧОД, має тенденцію 

до зростання, відображаючи таким чином, підвищення ефективності використання елеваторної 

нерухомості. Розмір чистого операційного доходу, а отже, вартість нерухомості зростає 

зі збільшенням обороту зберігання зерна та зростанням цін на послуги (обсягів виручки від реалізації 

основних послуг), а також зі зменшенням частки операційних витрат у дійсному валовому доході. 

У випадку перевищення операційними витратами дійсного валового доходу вартість не визначалась 

(2015 – 2016 маркетинговий рік), оскільки її значення було б від’ємним, що суперечить вихідним 

припущенням щодо застосування методу капіталізації.  

Послідовність та формули для розрахунку ЧОД. 

Розрахунок вартості об’єкта нерухомості здійснювався за формулою капіталізації ЧОД: 

𝑉 =
ЧОД

𝑅
,      (5) 

де: R – ставка (коефіцієнт) капіталізації. 

Потенційний валовий дохід від основних послуг об’єкта нерухомості: 

ПВД = 𝑄 ∙ 𝑃,      (6) 

де:  Q – кількість (обсяг) основного виду послуги, що надається нерухомістю; 

P – ціна (тариф) за одиницю послуги. 

Дійсний (ефективний) валовий дохід: 

ДВД = ПВД − В + ІД,      (7) 

або 

ДВД = ПВД ∙ (1 − 𝐾) + ІД,     (8) 

де: В – втрати від неповного завантаження потужностей об’єкта (зменшення оборотності); 

ІД – інші доходи (від інших видів послуг). 

За аналогією до показника ЧОД для комерційної нерухомості, який враховує типовий відсоток 

втрат від недоздавання площ об’єкта у оренду та втрат від недозбору орендних платежів, при побудові 

ЧОД для операційної нерухомості запропоновано використовувати коригувальний коефіцієнт, що 

відображає відхилення обороту елеваторної нерухомості у напрямку зниження від середньої (типової) 

кількості оборотів / (типового) рівня завантаження. Призначення коефіцієнта – відобразити вплив 

зміни доходів від інших послуг, крім зберігання та сушіння, на величину ПВД, а надалі – ЧОД.  

𝐾 = 1 − [
𝑋1

𝑋0
]
𝑚

,      (9) 

де: 

К – коефіцієнт втрат від зменшення завантаження потужностей зберігання (коефіцієнт 

недозавантаження); 

Х1 – обсяги завантаження потужностей зберігання у поточному періоді; 

Х0 – оптимальні обсяги завантаження потужностей зберігання відповідно до очікуваного 

коефіцієнта оборотності; 

m – коефіцієнт гальмування ціни (0 < 𝑚 ≤ 0,6…0,7). 
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ЧОД = ДВД − ОВ,      (10) 

або 

ЧОД = ДВД ∙ (1 − КОВ),     (11) 

де:  

ДВД – дійсний валовий дохід; 

ОВ – операційні витрати (за винятком заборгованості по кредитах, податках та амортизаційних 

відрахувань, включаючи резерв на заміщення); 

КОВ – коефіцієнт операційних витрат, відношення операційних витрат до дійсного валового 

доходу.  

Частка операційних витрат у дійсному валовому доході для розрахунку ЧОД була визначена 

як середнє значення такої частки по роках за аналізований період (середня геометрична), 

за виключенням років із нетипово високим рівнем витрат на будівництво та придбання обладнання.  

Коефіцієнт капіталізації розраховано, базуючись на ануїтетному методі рекапіталізації (модель 

Інвуда), за формулою:  

𝑅 = 𝑖 +
𝑖

(1+𝑖)𝑛−1
,     (12) 

де:  і – очікувана норма дохідності на вкладений капітал; 

n – термін використання об’єкта оцінки (термін економічного життя). 

Термін економічного життя прирівняний до мінімального терміну корисного використання 

об’єкта (20 років), а очікувану норму дохідності обрано на тому ж рівні, що й ставку дисконту для 

розрахунку NPV у попередньому випадку (16%). 

Таким чином, за моделлю Інвуда (ануїтетною рекапіталізацією) ставку капіталізації для 

першого періоду розрахунку (2015 – 2016 маркетингового року) розраховано у розмірі: 

𝑅 = 0,16 +
0,16

(1+0,16)20−1
= 0,1687. 

Щодо інших видів нерухомого майна (з доступною та достовірною інформацією про об’єкти 

аналоги і вартість їх продажу) при визначенні ставки можливим є також використання ринкової 

екстракції для однорідних та різнорідних об’єктів. 

Для однорідних об’єктів: 

𝑅 =
1

𝑛
∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1 ,      (13) 

де: R – ставка капіталізації об’єкта оцінки; 

𝑅𝑖– ставка капіталізації і-го аналога об’єкта оцінки, 𝑖 = 1…𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ; 

𝑅𝑖 =
𝐼𝑖

𝑉𝑖
 ,      (14) 

де: 𝐼𝑖 – періодичний дохід від і-го аналога об’єкта оцінки;  

𝑉𝑖 – вартість і-го аналога об’єкта оцінки.  

Для різнорідних об’єктів: 

𝑅 = ∑ 𝑅𝑖 ∙ 𝑊𝑖
2𝑛

𝑖=1 ,     (15) 

де: 

𝑊𝑖
2 – ваговий коефіцієнт і-го аналога об’єкта оцінки, отриманий на основі вирішення матриці 

порівняння характеристик об’єктів. 
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Порівняння результатів оцінки вартості за двома застосованими методами показує, що 

класичний метод дисконтування грошових потоків має такі переваги: 

– можливість технічного спрощення розрахунків за допомогою програмних засобів;  

– виявлення потенціалу зростання вартості у постпрогнозному періоді за умов дохідного 

функціонування невизначено тривало. 

Недоліки методу дисконтування грошових потоків: 

– необхідність значного масиву даних для розрахунку теперішньої (приведеної) вартості 

у прогнозному (або ретроспективному) періоді; 

– складність прогнозування номінальних грошових потоків та врахування чинників інфляції; 

– неможливість проведення “точкової” оцінки (базуючись на даних про грошові потоки 

кожного окремого періоду (року)). 

Переваги методу капіталізації чистого операційного доходу, у свою чергу, такі: 

– простота розрахунків; 

– зручність проведення приблизної оцінки вартості за даними одного періоду (року, останніх 

12 місяців) та організації відслідковування динаміки вартості на регулярній основі. 

Недоліки методу капіталізації: 

– втрата точності оцінки; 

– очікування стабільного функціонування об’єкта нерухомого майна (що не завжди є 

реалістичними); 

– відсутність врахування нетипових, одноразових операційних витрат. 

Разом з тим, у випадку використання будь-якого із вказаних методів дохідного підходу для 

моніторингу вартості створюється можливість виявлення чинників її зростання, а саме окремих 

статей доходів або витрат, які формують грошові потоки і чистий операційних дохід. 

Розробка стратегії управління вартістю, крім оцінки її розміру передбачає також розробку 

заходів впливу на підвищення вартості, визначення відповідності розміру вартості цілям власника та 

механізми прийняття рішень щодо розпорядження нерухомим майном на підставі ідентифікації 

вартості, зокрема, утримання (збереження), відчуження (звільнення), розвиток (трансформація, зміна 

цільового призначення, способів використання). 

Отже, стратегія підвищення вартості може розглядатись як комплексна, узагальнююча відносно 

інших двох основних стратегій, а саме зменшення витрат та підвищення доходів, адже є їх 

результуючим наслідком. Найбільш принциповими аспектами розробки такої стратегії є обрання 

методики оцінки вартості для управління нерухомістю та чіткого механізму прийняття рішень щодо 

реалізації права власності на нерухоме майно відповідно до цілей власника. 
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CONCEPTUALIZATION  

OF THE CORPORATE IDENTITY,  

IMAGE, AND REPUTATIONAL STUDIES 

The present article explores the definition of corporate identity, image, and reputation, defines 
their conceptualization and the scope of their studies field. The main purpose of this research is 
to define these concepts in order to implement them in theory research and practice as a 
management tool for achieving strategic competitive advantage.  
There is no unified definition of these concepts, and they are being studied from the different 
angles of management, marketing, public relations, design and psychology. This paper presents a 
critical analysis of researches of the existing academic output on corporate identity, image, and 
reputational studies, illustrates their definitions of concepts and existing classifications and vision 
of their interrelations from the multidisciplinary approach.  
Defining corporate identity as a set of attributes that distinguish a company, we argue that image 
characterizes the set of associations created from a perception of these attributes by 
stakeholders, and reputation is a judgment about the company, based on perceptions’ 
accumulation and formed over time. 
In the present paper, we consider corporate identity, image and reputation as elements of 
corporate intangible assets that not only affect the perception of the company, but also has an 
improvement of economic performance, competitiveness and market position as consequence. 
We argue that the study of the nature of reciprocal interrelations between them plays an 
important role in diagnosing and correcting strategy in managing corporate philosophy, 
communications, culture, and behaviour.  
Considering the peculiarities of defining the boundaries of the studied fields, in order to facilitate 
their perception, a schematic visualization of the model of studies interrelations was presented, 
which can be useful for both theoretical and practical implementation.  
Keywords: corporate identity; image; reputation; identification; strategic management; 
behavioral studies; intangible assets. 

Introduction. The topic of this article is relevant due to the impact of image and reputation 

on the competitiveness of the company. As a result, their improvement and refinement becomes one 

of the key tasks of business management, aiming at improvement of its economic performance 

and strengthening of its market position.  

Both academics and practitioners have recently increased their interest in the relationship between 

corporate identity, image and reputation as part of intangible assets of an enterprise. Due to the strategic 

context of this study, its purpose also lays in providing theoretical basis for diagnosing of the company’s 

strategy, as well as relationship between the company’s mission, vision and values and the concepts, 

presented to eliminate the dissonance between them.  

Strategic management of the company among depends on successful combination of tangible 

capabilities and capacity with intangible assets of the business, in order to maximize company’s capabilities. 

Therefore, improving the understanding of the presented concepts is aimed at improving their management 

methods, which will increase the value of intangible assets and strengthen competitive advantage 

of a company.  
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The purpose of this article is to conceptualize and differentiate corporate identity, image and 

reputational studies, which will improve the understanding of their relationship and areas of influence, and 

thus allow for diagnosis, correction and improvement of development and management of business strategy.  

In past years, the understanding of corporate identity has gradually changed and now it indicates how 

the company’s identity is manifested through behaviour, communication and symbolism, directed 

at the company’s internal and external stakeholders1. Experts define that corporate identity refers to the unique 

characteristics of the company, the roots of which are associated with the behaviour of members and managers.  

Researchers such as Abratt R., Ashfort B.E., Balmer J.M.T., Brown T.J., Csordás T., Gioia D., Greyser, 

S.A., Karaosmanoglu E., Melewar T.C., Hatch, M.J., Sahaidak M.P., Schultz, M., Wilkins, S., etc. have paid 

attention to the study of corporate identity and its connection with image and reputation in their research.  

The gap in the interpretation of the relationship between the concepts of identity, image and reputation 

is significant and is supported by the uncertainty of the definition. Different schools of thought attribute the 

same characteristics to each of the concepts, substituting their interpretation and making them synonymous2. 

However, on closer research, they cannot be called synonyms, as each concept has its own field, scope, time 

and operating conditions that should complement each other to create more successful communications 

of stakeholder companies, and as a result, provide competitive advantage. 

Literature review. In the modern scientific literature, there are differences in the interpretation of the 

concepts of image and reputation. This is due to different approaches to determining the subject’s affiliation 

to various fields of studies such as marketing, management, public relations and psychology.  

Organizational identity professionals34 generally agree to use the term “identity” to refer to the internal 

representation of the members of the organization, and the terms “image” or “reputation” to define 

the perception of external stakeholders.  

J.M.T. Balmer5 notes that the word “image” comes from the Latin, and means “imitation”. He is critical 

of most marketing authors, including P. Kotler, who relate to image in terms of a set of impressions beliefs 

and ideas about the organization.  

There is no single approach to the definition of the term in Eastern European literature as well. From 

the point of view of T. Primak6, the company’s image is the result of a complex influence of many factors, 

but, first of all, it’s an issue of marketing communications.  

M. Sahaidak7, defines the image as a properly formed, audiovisually reinforced, perceived and 

perceived by society at the associative level of the image of the organization (person, services and goods 

etc.), which affects its success and competitiveness. According to the author, the system of comprehensive 

assessment of the corporate image includes such indicators as: image of consumers of goods; product 

image; organizational culture; organizational socio-psychological climate; corporate internal image; 

corporate top-managers image; corporate employees image; corporate visual image; organizational social 

image; corporate business image; rating of the organization`s information impact on the public through the 

media (aka corporate communications). However, in this paper we argue that these indicators are structural 

elements of corporate identity.  

The concept of “identity” comes from the Latin, and means “sameness”, is a polysemic scientific and life 

term that is widespread in modern social sciences. In the organizational context, identity can be understood 

as a set of attributes of the company – the characteristic of unique corporate features, expressed in its 

communications, symbolism and behaviour, which are derived from the core values of the organization8. 

 
1 Money, K., Rose, S., Hillenbrand, C. (2010). “The impact of the corporate identity mix on corporate reputation”. 

Journal of Brand Management, 18, 197-211. 
2 Wilkins, S., Huisman, J. (2014). “Corporate images’ impact on consumers’ product choices: The case of multinational 

foreign subsidiaries”. Journal of Business Research, 67 (10), 2224-2230. 
3 Hatch, M. J., Schultz, M. (2002) “The dynamics of organizational identity”. Human Relations 55, 989-1018.  
4 Gioia, D., Schultz, M., Corley, K. (2000). “Organizational Identity, Image, and Adaptive Instability”. The Academy 

of Management Review, 25 (1), 63-81. 
5 Balmer, J. M. T., Gray, E. R. (2000) “Corporate Identity and Corporate Communications; Creating a Competitive 

Advantage”. Industrial and Commercial Training, 32 (7), 256-261. 
6 Примак, Т. О. (2006). Паблік рилейшнз у бізнесі. Київ: КНЕУ, 176. 
7 Сагайдак, М. П. (2013). Методичне забезпечення оцінки іміджу як складової внутрішнього маркетингу 

підприємства. Вісник Криворізького економічного інституту КНУ, 2, 16-22. 
8 Balmer, J. M. T., Greyser, S. A. (2006). “Corporate Marketing. Integrating Corporate Identity, Corporate Branding, 

Corporate Communications, Corporate Image and Corporate Reputation”. European Journal of Marketing, 40 (7/8), 

730-741. 
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Considering corporate identity by the multidisciplinary approach, it can be defined as a tool to ensure 

strategic advantages, which contributes to the formation of corporate ethos, goals and values, creates 

a company identity, which aims to increase enterprise competitiveness, awareness and loyalty 

of stakeholders1. The relations between corporate identity and corporate strategy have a dualistic nature – 

the corporate identity creates and defines corporate strategy and appears as its integral part at the same time2. 

The purpose of corporate identity is to shape and manage corporate philosophy – values, mission and 

vision, visual identity, external and internal corporate communications, and includes structural elements such 

as brand identity, corporate culture, organizational identity and identification.  

In this paper, we agree with Csordás, T.3, who notes that corporate identity and corporate image are 

not the same, but the first is related to the company’s self-presentation to the public, and the second applies 

the public perception of the results of such presentation.  

The relationship between corporate attributes, selfpresentation, image and perception is considered by 

academics4 according to different classifications, but the vast majority of them still have common 

characteristics. From the standpoint of the image studies, we can divide the definition into the following 

classifications: by object – brand image and corporate image; by subject – external image and internal image; 

by creation – spontaneous image and planned image; by time – actual image and desired image. 

The Balmer, J.M.T. and Greyser, S.A. 5 classification reveals more aspects of the image and forms 

them into the following categories: focus-of image, construed image, transmitted image and received image. 

However, according to the authors, the classification by subjects could also be added to this list.  

According to J.M.T. Balmer6, focus image is an image created by brand associations of goods or 

services of same category, meaning it can be considered as an image of the industry, sector, market as a whole 

and companies in it.  

An image whose subject is a transmitter (a company) is an image that is formed and transmitted by a 

person, brand or company, creator of goods or services (ie the direct object of the image).  

Transmitted or projected image characterizes the design of their own unique created image for all 

groups of stakeholders. Projected image is used in synonymous combination with the concept of image-

making as a process of creating a single desired image of a person, brand or company.  

For instance, A. Starostina7 considers image as the main means of psychological influence of the 

advertiser on the consumer. According to M. Sahaidak8 “image” should be understood as an artificially 

formed portrait of the firm, entrepreneur, product, service, etc.  

Csordás, T. 9 added to this category the desired image – a project representation from the standpoint of 

the top-management. The interpretation intersects with the notion of desired identity, which is defined by the 

author as an image that was conceived by the owners and managers of the company, related to the Balmer`s 

desired identity. Also, it`s known as interpreted external image which refers to members’ beliefs about 

the perception of an external audience10. 

An image whose subject is a recipient (audience) is the image perceived by the company’s audience, 

stakeholders and target audience. 

 
1 Illia, L., Schmid, E., Fishbach, I., Hangartner, R. and Rivola R. (2004). “An Issues Management Perspective 

on Corporate Identity: The Case of a Regulatory Agency”. Corporate Reputation Review, 7 (1), 10-21. 
2 Востряков, О. В., Волохова, Г. Л. (2020). Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності 

підприємства. Стратегія економічного розвитку України, 47, 42-56. 
3 Csordás, T. (2008) “Corporate identity with special regards to the human factor”. Enterprise Theory and Practice, 

University of Miskolc. 
4 Markwick, N., Fill, C. (1997). “Towards a Framework for Managing Corporate Identity”. European Journal 

of Marketing, 31 (5/6), 396-409. 
5 Balmer, J. M. T., Greyser, S. A. (2003). “Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation, 

Corporate Branding and Corporate-Level Marketing”. London, Routledge. 
6 Balmer, J. M. T. (2017). “The corporate identity, total corporate communications, stakeholders’ attributed identities, 

identifications and behaviours continuum”. European Journal of Marketing, 51 (9/10), 1472-1502. 
7 Старостіна, А. (2017). Український маркетинг: становлення та перспективи розвитку. Маркетинг в Україні, 

100, 4-9.  
8 Сагайдак, М. П. (2013). Методичне забезпечення оцінки іміджу як складової внутрішнього маркетингу 

підприємства. Вісник Криворізького економічного інституту КНУ, 2, 16-22. 
9 Csordás, T. (1994). “The Identity: A Behavioural Approach”. MBA Management Project, Bradford. 
10 Hatch, M. J., Schultz, M. (2001). “Are the strategic stars aligned for your corporate brand?”. Harvard Business 

Review, 79 (2). 128-135. 
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Perceived image (received or transmitted image) defines the portrait and feelings of an individual, 

forms a mental picture of associations related to a person, product or service, brand or company. 

L. Balabanova1 states that the image is a portrait of a product, service or enterprise, as a set of 

associations and impressions about them, which is formed in the minds of consumers and creates their certain 

attitude towards this product, service or enterprise.  

Perceived image that refers to the mental picture that is formed in the audience by directly observing 

the activities of the organization (product, symbolism, communications, etc.). According to R. Abratt2, image 

is a “general impression, formed in the minds of the audience”. Later he also adds to it “the sum of impressions 

and expectations3” part. 

This category is often called “image”, although even experts are sometimes unable to distinguish 

between image created by the organization and image that is formed in the perceptions of the individual4. 

That is why, academics have introduced another definition of perceived image – “the one that cannot be 

directly controlled”5. 

A synonymous definition of corporate image was introduced by Brown and Dacin and is called 

“corporate associations”6. Authors describe it as a “label” for all information about a company that a person 

has. 

Foroudi, P.7 discusses the concept of image from the point of view of psychology and concludes that 

it is the result of detailed thinking. Public relations and marketing communications scholars view this from 

the perspective of the recipient, and they agree that it is the result of an impression of an object being formed 

and transmitted. 

A stereotypical image that illuminates the perception of a group of stakeholders about the outstanding 

characteristics of a particular group of goods and services8. Stereotypical image is formed from an oral 

description of qualities, literary clichés, associative comparisons that exist in the imagination of the audience 

and are shared by a large group of people. 

Also, corporate reputation defines as one of the categories9. This is the most controversial position 

of the classification, as the reputation of most interpretations is a unique separate important part 

of the associative links and should be considered as a separate independent category. Often scholars define 

reputation as a judgment about the organization, formed over time.  

Considering the information above, corporate image refers to ideas and associations 

with the organization in the one particular moment of time, in contrast to corporate reputation. Accordingly, 

special attention should be paid to the study of this concept.  

There are various theories of the origin of the term reputation, suggesting that it comes from the Latin 

and means “to consider or to judge”10. As mentioned earlier, many scholars use it as synonym for image.  

Corporate image and reputation are mainly created as a result of corporate communications, according 

to Balmer, J.M.T. and Gray, E.R. 11. As pointed out by the authors, the corporate image is a direct mental 

picture that comes to the minds of the organization’s stakeholders. Corporate reputation is shaped by various 

 
1 Балабанова, Л. В. (2002). Маркетинг. ДонДУЕТ, Донецьк, 250. 
2 Abratt, R. (1989). “A New Approach to Corporate Image Management Process”. Journal of Marketing Management, 

5 (1), 63-76. 
3 Abratt, R., Mingione, M. (2017). “Corporate Identity, Strategy and Change”. Journal of Brand Management, 24 (2), 

129-139. 
4 Brown, A. D. (2020). “Identities in Organizations: Some Concluding Thoughts”. The Oxford Handbook of Identities 

in Organizations. Oxford: UK: Oxford University Press, 896-908. 
5 Markwick, N., Fill, C. (1997) “Towards a Framework for Managing Corporate Identity”. European Journal 

of Marketing, 31 (5/6), 396-409. 
6 Brown, T. J., Dacin, P. A., Pratt, M. G., Whetten, D. A. (2006). “Identity, intended image, construed image, and 

reputation: an interdisciplinary framework and suggested terminology”. Journal of Academy of Marketing Science, 34 (2), 

99-106. 
7 Foroudi, P. et al. (2016). “Influence of innovation capability and customer experience on reputation and loyalty”. 

Journal of Business Research, 69(11), 4882-4889. 
8 Ind, N. (1997). “The Corporate Brand”. London, MacMillan Press. 
9 Csordás, T. (2008). “Corporate identity with special regards to the human factor”. Enterprise Theory and Practice, 

University of Miskolc. 
10 Bernstein, D. (2003). “Corporate Branding – back to basics”. European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1133-1141. 
11 Balmer, J. M. T., Gray, E. R. (2000). “Corporate Identity and Corporate Communications; Creating a Competitive 

Advantage”. Industrial and Commercial Training, 32 (7), 256-261. 
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factors and arises in the minds of stakeholders over time, when the amount of image leads to a clear set of 

expectations about the organization in terms of what it does, how it behaves, how it communicates and what 

it requires. The authors also argue that the sources of information may also be different.  

Melewar, T.C. and Karaosmanoglu, E. 1 define reputation as “a set of indicators attributed to a firm, a 

consequence of inference about the firm’s past actions”. Gioia D.2 further suggest a distinction between 

temporary impressions of an organization that are left to stakeholders as a result of individual actions and an 

organization’s reputation as a relatively stable, long-term collective judgment of the audience.  

Experience is also part of the conceptual model of reputation by Wood E.3 the assertion that reputation 

can be established or changed by communicating with reality. According to him, this is why public relations 

professionals prefer reputation to image.  

Thus, we can conclude that corporate reputation, although often used as a synonym for image, differs 

from it in that it is not a perception of the current image, but is formed over a longer period of time.  

In this regard, in the present paper, we considered it necessary to explore the nature of the corporate 

identity, image and reputation through analysing the information collected by the desk research method, 

investigate their interaction and create the model of the relationship between them.  

Results and discussions. From the standpoint of a multidisciplinary approach, corporate identity can 

be defined as a tool to ensure the connection between the philosophy and behaviour of the company. However, 

scholars usually determine corporate self-presentation as part of identity, while it also could be named 

corporate brand, and call such self-presentation an image.  

In this study, we propose to consider the difference between the transmitted image and the perceived 

image. If the elements of corporate identity are a category formed and managed by the company, ie 

the actions, decisions and behaviour of its members are the subject of self-presentation, they can only be 

a transmitted image, but cannot directly control the perception of stakeholders.  

That is, for example, if a company rebrands, creates a new slogan, moves to a new office, changes 

communication style, creates new brands, changes management, adjusts the internal structure or even changes 

the mission, it is still an act of corporate identity management. Such actions cannot immediately perceive the 

change of the company’s image in its stakeholders, change the psychological portrait of associations and 

perceptions in the whole audience at the same time, and, therefore, do not belong to the perceived image.  

Considering the structural classification of corporate identity, according to which the concept can be 

divided by types rather than elements, there are three types of identity – communication, cultural and 

conceived, where each type can be divided into actual, desirable and ideal. According to this classification, 

cultural and communicative identity are elements of the transmitted image, and conceived identity should be 

characterized as an element of perceived image.  

As perceived identity is a structural unit of corporate identity, it is a part that the organization can 

directly manage, can be influenced and adjusted. This conclusion is an important part of the study because 

the perceived identity is a type controlled by the company, and, therefore, directly affected by the company’s 

activities4, can be objects of management, marketing and public relations, and thus may involve crisis 

management measures if necessary.  

If we consider corporate identity as a set of attributes of a company, so as a reflection of objective 

reality, then the self-presentation of the company in this context should be called corporate brand (sometimes 

corporate brand identity). It should not be confused with brand identity, which stands for the company’s brand 

portfolio. Corporate brand defines the company’s self-presentation, ie the information that the company 

communicates to stakeholders as a so-called “promise of the company”. A corporate brand can include 

positioning, communication and advertising campaigns, in general – messages that the company deliberately 

gives to all internal and external stakeholders, regardless of whether they reflect reality.  

Corporate identity and corporate brand can also be perceived as synonyms, because even 

on a theoretical level it is very difficult to separate objective reality from the subjective self-presentation 

 
1 Melewar, T. C., Karaosmanoglu, E. (2006). “Seven dimensions of Corporate Identity”. European Journal of Marketing, 

40 (7/8), 846-869.  
2 Gioia, D., Schultz, M., Corley, K. (2000). “Organizational Identity, Image, and Adaptive Instability”. The Academy 

of Management Review, 25 (1), 63-81. 
3 Wood, E., Somerville, I. (2016). “Public relations and corporate identity”. In: Theaker, A. (ed.) (2016). The public 

relations handbook. 
4 Vostriakov, O. (2014). “Types of and methodological approaches to the development of the strategic process  

at the enterprise”. Zarzdzanie: zeszyty naukowe politechniki czestochowskiej, 12, 42-50 
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of a company. That is why, in this paper we do not aim to explore the conceptual difference between these 

concepts, and, therefore, it may be the subject of further research.  

Regarding the corporate image concept, we can say that it characterizes the public perception of the 

results of organizational self-presentation, and stands for associations, impressions, perceptions that form a 

mental picture of the subject of image in the minds of stakeholders at the particular moment of time.  

As mentioned earlier, image cannot be managed1, it is not under the control of the organization because 

its formation is influenced not only by identity, self-presentation and behaviour of the company, but also by 

external factors, socio-cultural behaviour of stakeholders and psychological perceptions of each individual. 

To simplify the definition, we can say that image differs from identity in that image is an objective expression 

of reality, while image is a subjective perception of such reality. However, such an interpretation cannot be 

considered complete and exhaustive.  

Corporate image can vary depending on stakeholder groups it is perceived by2. As the simplest 

example, it is possible to cite the fact that often the image of a company from the position of its leader does 

not correspond or even contradicts the image of this company among its employees or consumers. Such 

dissonance can lead to following the wrong strategy formed by the manager, ignoring the opinion of 

employees, which will lead to their lack of motivation and unsatisfactory results, while ignoring the desires 

of consumers can lead to decrease in demand for products. Due to the fact that the image cannot be directly 

managed, organization is able to change only its identity, trying to improve its perception of the audience.  

Corporate reputation can be defined as the perception of a set of features that shape the image of the 

organization over a long period of time. That is, reputation can be simply described as an image multiplied 

by time. Reputation is also characterized by variation according to stakeholder groups, determines their 

expectations and judgments about the company and is beyond the control of direct management.  

In defining corporate identity, image and reputation, an important role should also be given to studying 

the concept of identification. Identification can be considered as a process of finding common features in the 

subjects and grouping them into one mental structure, as well as self-identification, where an individual is 

identifying himself with his own self3. That is, attributing certain characteristics and qualities to oneself or to 

subjects and determining their autonomous attributions. The study of identification can be defined as a 

derivative of uniformity and equivalence, as a means of formation and formation of identity of processes, 

phenomena and concepts.  

In the present paper, we define identification as a process that affects the structural elements of 

corporate identity and at the same time is one of these elements, if we consider separately organizational 

identification as a distinct group. Further separate scientific publications will be devoted to the analysis of 

this question.  

Conceptualization and differentiation of the studies is important for strategic management, as 

understanding the scope of their activities and the nature of the impact is important for improving 

management processes. Their interaction is a way that information passes from the word, inference, action or 

decision made in relation to a particular element of the structure of corporate identity to the impact of this 

information on its perception by individuals, and finally to transform this information unit into a solid 

reputation. The model of the interrelations between corporate identity, corporate image and corporate 

reputation is shown in Figure 1.  

This model illustrates the stages that information passes from the elements of identity to the formation 

of a solid reputation. This approach can be used by managers and consultants in corporate strategic 

management, corporate communications or marketing to manage the corporate identity, as well as specialists 

in reputation management, to analyse and correct the corporate image. In academic sphere, the described 

approach can serve to define, classify and interpret the concepts of identity, image and reputation, and 

delineate the areas of their studies, as well as their analysis in further theoretical researches and practical 

implementation. 

 

 
1 Wąsikiewicz-Firlej, E. (2019). “Corporate identity vs. corporate image in the eyes of professionals: an interview-

based study”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 18, 109-125. 
2 Melewar, T. C., Karaosmanoglu, E., Paterson, D (2005). “Corporate Identity: Concept, Components and Contribution”. 

Journal of General Management, 31 (1), 59-81. 
3 Востряков, О.В., Волохова, Г.Л. (2020). Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності 

підприємства. Стратегія економічного розвитку України, 47, 42-56. 
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Fig. 1. Model of the interrelations between corporate identity,  

image and reputation  

Source: developed by the authors based on their own research.  
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Conclusions and future research. Uncertainty in the interpretation of the concept of corporate 

identity and comparison with the terms image and reputation leads to confusion in both theoretical research 

and practical implementation. The literature on identity, image, and reputation studies is diverse and 

fundamental, but not all scholars can answer the question of defining and delimiting these concepts. 

According to the results of this work, we can conclude that corporate identity determines individual 

attributes of a company, image describes how this company is perceived by stakeholders, and reputation 

reflects a certain judgment about the company, formed over time. 

Conceptualization of these fields of studies and delineating of their impact will help to optimize the 

management process of the company’s intangible assets, as defining the areas of influence of each of them, 

and, thus, allow managers and consultants to diagnose the company’s strategy, find dissonance between 

identity elements, as well as strengthen strategic management and improve their competitive advantage. 

This paper is created as a result of theoretical research and focuses on interpretation in terms of 

management. And since the interpretation of concepts is influenced not only by theoretical principles, but 

also by paradoxes that may exist in practice, further development should be inflated by practical research on 

this issue. The results of further research will contribute to a greater understanding of the causal relationships 

and the study of the dynamics of development of these categories, and as a consequence – provide practical 

advice for strategic management. 

As companies are influenced not only by management, but also by social, economic, and cultural 

factors, further research may also focus on determining the best method to analyze the impact on stakeholder 

perceptions and their dissonance and, consequently, the development of behavioral studies. 
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CREATING A STRONG BRAND POSITIONING 

Today, the place of brands in the modern economy is growing every day, which requires the 
development of new approaches to managing the positioning of the portfolio of companies’ brands. 
With the development of market and competitive relations, the issue of brand positioning has 
become relevant. Gaining a certain market share is a major factor in a successful marketing strategy, 
which depends on the strength of product positioning and marketing activities of the company. 
Company positioning is the development and consolidation of a certain image of a brand or company 
in the minds of customers. Positioning helps to pay attention to the unique features of a product or 
service and allows you to distinguish it from competitors. This topic requires further research by 
researchers, brand managers and specialists in this field to identify a number of theoretical 
shortcomings. The purpose of the paper is to determine the brand position to develop a strategy for 
positioning the brand portfolio. Methodology. The following tools are used in the work: marketing 
research, goal setting; as well as reflected models (Rossiter-Percy matrix and brand molecule); the 
method of generalization of the information, which resulted to the development of a matrix of 
positioning of a portfolio of brands is reflected. Results. The issue of brand portfolio positioning 
management is studied. It is noted that given the importance of the consumer, it is advisable to 
consider the positioning of the portfolio of brands of the enterprise not just as a definition of its 
place, but also as the point of view of the consumer on the brand. The system of criteria for assessing 
the brand ‘s position in the market is studied. An algorithm for brand positioning is formed based on 
the use of a three-level Rossiter-Pearson model, which is based on the ratio of brand awareness and 
attitude to it. The matrix of brand portfolio positioning for the trademark ‘Rud’ is formed. 
Key words: brand, positioning, branding, brand molecule, positioning strategy, consumer. 

Introduction. Branding is an important aspect that must be taken into account when formulating a 
development strategy for any enterprise, because it connects with the target audience, it contributes to a 
number of goals of socio-economic development, and reflects, to some extent, individuality companies. 

Every company, even if it is a small firm, needs a clear positioning strategy. This is useful both for the 
company’s employees (they better understand what the brand is and how to better connect with customers) 
and for consumers – they know what the brand is better than others, and what benefits they will gain. 
Positioning helps emphasize the individuality of the brand. 

The main advantage of brand positioning in a competitive niche is the ability to successfully promote 
the product. Properly designed communication strategy forms a beautiful image of the company and 
emphasizes the advantages and competitive advantages of the product. Positioning helps to form a loyal target 
audience and strengthen the brand’s position in the market. 

Brand positioning – the place in the market occupied by the brand in relation to competitors, as well 
as the set customer needs and perceptions; part of the brand identity that should be actively used to "detach" 
from competitors. There are some basic ideas and concepts in positioning. 

1. Positioning refers more to long-term strategy than short-term tactics. 
2. Positioning is carried out in consciousness. Positioning is what a consumer thinks about a company, 

product or service. Therefore, it is crucial that the perspective position should be determined by the consumer 
and not by the company. 
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3. Positioning is based on benefits. 

4. In a segmented market, it is very important to understand the position that a company with its offer 

takes in the minds of consumers of all significant market segments. 

5. Positioning is a relative concept. Products and brands take positions relative to competing products 

and brands. The quality and level of service is assessed in relation to what is offered by competitors1. 

Presentation of the main research material. 

The place of brands in the modern economy is growing every day, which requires the development of 

new approaches to managing the positioning of the portfolio of brands of companies. This topic requires 

further research by scientists, brand managers and specialists in this field to identify a number of theoretical 

shortcomings. Positioning is traditionally viewed as a marketing design technology. On the one hand, it takes 

into account the performance of the product or service and the target audience, so positioning strategies are 

designed to answer the question – what are we advertising and for whom? On the other hand, positioning 

technology is closely related to the creation of a creative strategy in advertising, and therefore, with speech 

technologies – in this case, the first place comes to the question – how do we advertise? 

The decision to use one or another method of developing positioning directly depends on the marketers 

of the organization. In the work of J. Rossiter and L. Percy "Advertising and promotion", which is devoted 

to advertising and promotion of FMCG (fast moving consumer goods), positioning technology determines 

the key content of advertising, allowing you to show the consumer what a brand is, what its benefits. The 

authors describe a three-level positioning model. Consider three levels of this model: 

1). Macromodel X-Y-Z, this formula means the main positioning parameters: Y – to whom the 

advertising message is defined; X – which product is offered; Z – what benefits (assistance) does this product 

offer to consumers. Differentiated positioning allows you to determine the brand in terms of observation: 

where X decides what will produce to occupy a central position in the market or just a niche. YZ – involves 

making decisions about who represents the voice figure in the messages transmitted through the IMC 

(integrated marketing communications) – consumers of the product; 

2). Mesomodel I-D-U is a new model that focuses on benefits. The model is based on eight types of 

consumer motives. Consumer motives underlie benefit. The mesomodel is based on three key requirements: 

the importance of benefit (Importance) – the emotional weight of the place of benefit; product presentation 

of important benefits (delivery); Uniqueness (Uniqueness) – the ability to imagine the benefits that are better 

than competitors. Evaluation at this level is performed for each target audience separately2. 

3). Micromodel a-b-e – focus on benefits. According to the formula a-b-e, you need to decide what to 

pay attention to the first time – on the characteristics of the product (attribute), the benefits of products 

(benefits) on emotions (emotion). Based on these concepts and their complexes, you can use at least three 

focal points and three links in advertising: 

1. Emphasis on product characteristics is appropriate if: 

– experienced target audience; 

– subject of advertising – elusive service; 

– The emphasis on characterization is an alternative emphasis on emotion for homogeneous 

brands.The meaning of this strategy is that with the help of certain characteristics it is possible to distinguish 

a brand from a number of similar ones, as it manages some additional authorities; 

2. Emphasis on benefits is used if: 

– the benefits of the brand are difficult to copy; 

– negative motivation when buying; 

– brand recovery is based on emotions; 

3. Emphasis on pure emotions of justification by the fact that: 

– the benefits of the brand are difficult to copy; 

– positive motivation when using; 

– brand restoration is based on characteristics3. 

Characteristics are actually a description of how a product works and what benefits it brings. They 

serve as a so-called ‘reason to believe’. A large number of marketers promoting consumer goods (FMCG) 

scoff at attempts to describe the "unique" properties of long-known mass products. In the marketing 

 
1 Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press. 
2 Kapferer, J.-N. (2008). New strategic brand management: creating and sustaining brand equity long. London and 

Philadelphia: Kogan page. 
3 Ibid. 
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of consumer goods, this approach does not work. But for technological devices and innovative services, key 

characteristics can be an important advantage. 

The choice of focus, according to the authors, depends on the characteristics of the target audience and 

the advertising product itself. Based on the above data, we will form a model of brand portfolio positioning 

to determine the market position (Table 1). 

Table 1 

Brand portfolio positioning model for determining the market position 

Model Indicator Selection of criteria Characteristic 

Macromodel X-Y-Z X Market position; – occupying a central position; 

– occupation of a niche; 

YZ Key figure; – consumer; 

– product; 

Mesomodel I-D-U I Importance; emotional weight of benefits; 

D Delivery; The ability of a product to benefit; 

U Uniqueness; The ability to imagine benefits that are better 

than competitors; 

Micromodel 

a-b-e 

a  

attribute; 

– Emphasis on product characteristics; 

– Emphasis on the benefits associated with 

this product characteristic; 

b benefit; – emphasis on benefits; 

e emotion; – emphasis on the emotion associated with 

benefit; 

– emphasis on emotions. 

Source: compiled by the author according to1 

 

Positioning a product or brand is giving a specific image to a brand that translates values, it is a well-

constructed strategic process that helps to take and strengthen its position in the market, in our case it is to 

determine the location of the brand or brand portfolio. The presence of clear positioning allows you to 

effectively implement communication with the consumer. A brand portfolio is a complete set of brands 

managed by a company, maintaining and developing the identity of each brand2. 

Brand portfolio management is a continuous process, which on the one hand – ensures the satisfaction 

of the target audience, and on the other – increases the capitalization of brands in the company for a long 

time. Marketer S. Hill proposed a new approach to the formation of a brand portfolio – a "molecule" of the 

brand, which allows you to clearly define the company’s goals and positioning of the brand portfolio, 

contributing to the appropriate perception of the brand by consumers. 

Today you rarely see a situation when a company owns only one brand, for the promotion of which it 

directs all its efforts. Typically, companies have to manage an entire portfolio of brands that includes branded 

houses, sub-brands, endorsed brands, umbrella brands, and other members of this branched family. 

In addition, each company has to track not only its own but also other brands with which its products are 

associated with partnerships or sponsorships. 

Brand portfolio management is a continuous process, which on the one hand – ensures the satisfaction 

of the target audience, and on the other – increases the capitalization of brands in the company for a long time. 

American researchers Chris Lederer and Sam Hill proposed to take into account all these factors and 

proposed a new approach to the formation of a brand portfolio. In their book, The Infinite Asset, they 

described a mechanism for creating three-dimensional models that resemble molecules, which allows you to 

clearly define the company’s goals and the positioning of the brand portfolio, contributing to the appropriate 

perception of the brand by consumers; each atom in them corresponds to one brand (own or someone else’s), 

which in some way influences the consumer’s decision to buy the product under study3. 

 
1 Studref (2021). Позиционирование <https://studref.com/348316/marketing/pozitsionirovanie> (2021, January, 05). 
2 Domnin, V. N. (2020). Branding: textbook and workshop for secondary vocational education. Moscow: Yurayt, 411. 
3 Marketing.Webstandart.Net (2021). Molecular Branding <http://marketing.webstandart.net/node/1268>  

(2021, January, 05). 
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It is recommended to use a visual model used in chemistry to demonstrate molecular structures to 

analyze brands in the environment. Each brand is an atom, its size depends on the importance of the brand in 

the portfolio. Relationships between brands are displayed by segments of straight lines. The thickness of the 

segments corresponds to the strength of the interaction between brands. 

The construction of the “molecule” of the brand portfolio makes it possible to identify brands that 

belong to the brand portfolio and divide them into the branded houses, sub-brands, endorsed brands and 

houses of brands. The branded house is the brand of the manufacturer to which the "brand molecule" is built. 

Assessment of the "brand molecule" of the brand portfolio helps to determine the state and position of 

the company in the market among a number of competitors and has an impact on the efficiency of the 

enterprise. The strong position of the brand allows you to improve or change in a positive way the attitude of 

consumers to products and create a loyal attitude. 

Analysis of the brand’s position in the market with the specified participants in the brand portfolio (the 

branded houses, sub-brands, endorsed brands and houses of brands) is determined using our proposed system 

of criteria: commodity group (key attributes of the brand; The range of the brand; Economic benefits; The 

uniqueness of the brand; Product quality); Sales activities (Company reputation; Level of interaction; Brand 

representation; Brand marketing support); Partnership (Creating attractiveness; Level of mutual trust; Quality 

information exchange; Consistency of interests). 

To form a strategy for positioning the brand portfolio, it is necessary to assess the "brand molecule" of 

the brand and determine the levels of influence of all brands in the portfolio on the main brand and determine 

their position in the market. 

Creating a brand portfolio molecule allows you to take into account all the links with which the brand 

intersects, the "molecule" helps to visually represent all the brands that can be included in marketing 

decisions; since the relative contribution of each brand in the opinion of consumers in the target market is 

represented by the size of the scope of each brand, you can see the relative value of individual brands: the 

larger the area, the higher the value; positioning areas in the brand molecule provides additional information 

that helps marketers differentiate analyzing brands. 

Based on the results of the brand molecule, it is possible to build a positioning matrix for all participants 

in the brand portfolio according to the criteria of “brand position” and “segment thickness”, which are key 

values for forming a brand positioning strategy. Positioning helps to distinguish the brand among other 

competitors in the minds of consumers. In the (table. 2) we create a matrix of brand portfolio positioning to 

the ‘Rud’ Company (PJSC “Zhytomyr Butter Plant”). 

Table 2 

Brand portfolio positioning matrix for the ‘Rud’ Company 

Model Indicator Selection  

of criteria 

Characteristic 

Macromodel 

X-Y-Z 

X Market 

position; 

Occupying a central position 

The company’s activities are aimed at the middle-price market segment 

(middle-segment); 

YZ Key figure; Product 

The desire to form a positioning, which is based on the excellent 

properties (quality) of the product; 

Mesomodel 

I-D-U 

U Uniqueness; The brand’s ability to deliver benefits is better than its competitors. 

The trademark "Rud" – provides the consumer with quality and safety, 

is fully responsible for the impact on the environment, has a wide range 

of products, uses new technologies and approaches in work; 

Micromodel 

a-b-e 

a attribute Emphasis on product characteristics; 

The company’s focus on new technologies, responsibility  

for product safety and quality; 

а-b  

attribute 

 

benefit 

Emphasis on the benefits associated with product characteristics; 

A sense of confidence in the consumer, using the products  

of the company "Rud". At this stage, it is important to enshrine  

in the subconscious of the consumer a specific benefit from the product 

and reinforce it RTB (reason to believe) – a reason to trust. 

Source: author’s development. 
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Therefore, according to Rositer and Percy, the application for the position of the brand should look 

like this: 

1. The activity of PJSC “Zhytomyr Butter Plant” is aimed at the middle price segment of the market 

and is based on the excellent properties (quality) of products; 

2. Advertising of this brand should focus on providing a unique image (U), as well as emphasize 

the characteristics of the product and the benefits associated with this characteristic (a-b). 

The choice of position and the implementation of the application for it should be considered 

in all methods of brand promotion. The use of this matrix allows you to qualitatively implement programs 

to promote the brand, based on positioning, when creating advertising messages. 

Positioning is a process that helps to properly distance the company’s products from competitors, make 

it more visible and understandable to the audience. With the help of positioning strategy, you can determine 

the place that the company will occupy in the minds of consumers in relation to other products. 

Based on the above actions and calculations, the development of the algorithm for positioning 

the brand portfolio, which consists of: goal setting and assessment of the state of the company; determining 

the role of brands in the overall portfolio of the company; assessment of the state of the company’s portfolio; 

building a brand molecule of the company’s portfolio; determining the position of the brand (table. 3). 

Research has shown that there are certain principles for choosing the direction of differentiation, those 

principles that allow to determine the distinctive properties for the promotion of branded products. 

The position of a product can be determined on the basis of its distinctive properties, on the basis of the needs 

it satisfies or the benefits. 

Table 3 

Brand portfolio positioning algorithm 

 

Source: author’s development. 

 

Goal setting and assessment of the state of the company 
 

conducting a survey analysis of activity 

Determining the role of brands in the overall portfolio of the company 

branded houses 

 Assessment of the state of the company's portfolio 

1. Development of the assortment portfolio of the dairy company 
PJSC “Zhytomyr Butter Plant”; 

2.  
2. Assessment of the state of commodity indicators of the company; 

3. Formation of the scheme of a portfolio of brands 

sub-brands endorsed brands houses of brands 

To build a brand molecule of the company's portfolio 

Determining the position of the brand 
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The key principles in choosing the direction of differentiation include: value, uniqueness, superiority 

among others, affordability (at a price), profitability. It is worth noting that in the first step, the difference 

will be repeated by competitors, but the first step will form all the benefits and advantages of this. 

In order to maintain competitive positions with the choice of positioning direction, it is necessary to 

ensure the differentiation of products from the products of competitors, which helps to remain in the 

subconscious of consumers, take a position in the market and move away from competitors. Differentiation 

by goods, service, personnel and image is used in marketing activity. 

A key task in shaping the strategy of positioning and promotion of the brand and the overall portfolio 

of brands is to study what will serve as a basis that will distinguish them in the eyes of consumers. The 

sustainability of the company and the growth of profits depends on how clearly the approach to the consumer 

will be chosen. 

Conclusions. 

The position of a product can be determined on the basis of its distinctive properties, on the basis of 

the needs it satisfies or the benefits. The issue of brand portfolio positioning management based on molecular 

analysis has been worked out. It is advisable to consider positioning of the company’s brand portfolio from 

the consumer’s point of view on the brand. It was found that the molecular analysis of the brand portfolio 

involves focusing on certain positions of the brand in the market, which determines its competitiveness and 

affects the profitability and efficiency of the enterprise as a whole. The strong position of the brand allows 

you to gain consumer preferences for your own products, to form a loyal attitude of customers to the product. 
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СКЛАДОВІ ЦІННОСТІ КАПІТАЛУ БРЕНДУ 

The article considers the definition of brand capital and brand value. The value of a brand can be 
defined as a quantitative financial intra-firm indicator that reflects mainly material elements 
(balance sheet assets). In other words, it is the absolute value of the brand, expressed as an 
independent asset of the company, which can be sold and included in the company’s balance 
sheet. In turn, the capital of a brand consists of two related elements, one of which is expressed 
in financial units, and the other is described by consumer response indicators. We have 
determined that by the value of brand capital we mean a set of functional and emotional values 
that are common values, both for the producer and for the consumer. The process of forming the 
value of brand capital, aimed at improving its market position in the long run, is complex, ie the 
value is generated in two ways: for the consumer and for the brand owner. A system of measures 
is proposed to ensure the formation of a higher level of consumer perception of the value of 
branded capital, namely: by improving the perceived level of product quality; strengthening the 
brand image; increase brand awareness and increase the number of loyal customers. In world 
practice, various concepts and patented methods are used for assessing the value of brands. 
However, there is no single measurement system. The main reason is the complex nature of 
intangible assets and different interpretations of the essence of the brand. Brand assessment is 
rarely considered as a stage in the process of creating a brand, more often it receives special 
attention, because any brand is an intangible asset and, in addition to the benefits associated with 
its creation, has the economic meaning inherent in all intangible assets – value. In other words, it 
can be sold, bought, "leased", etc. And the stronger the brand is, the more benefits it brings, the 
faster the funds invested in its creation pay off, the higher is the return on its use, its cost, and 
finally, the economic efficiency of the branding process. 
Key words: brand, brand value, brand capital, consumer value of brand capital, attributes of 
branding capital. 

Постановка проблеми. Категорія «бренд» є однією з найбільш поширених в сучасній 

економічній літературі з маркетингу і реклами. Англійське слово «brand», що буквально означає 

«ставити або випалювати клеймо на чому-небудь», має скандинавське («branna» – «палити, 

випалювати») і шведське («brand» – «вогонь») походження. За часів вікінгів клеймо 

використовували для позначення права власності або посвідчення авторства виробленого товару1. 

Дослідженню даної проблеми присвячено чимало наукових досліджень і прикладних розробок, 

вітчизняними та за закордонними науковцями. Однак до сих пір не вироблений єдиний 

загальноприйнятий погляд на зміст понять «бренд» і «споживча цінність бренду» та «капітал 

бренду, не визначена його структура та складові, а також не визначені маркетингові інструменти, 

здатні оцінити впізнаваність бренду. 

Ситуація, що склалася підтверджує необхідність детального наукового дослідження 

методичного апарату оцінки капіталу бренду та формування саме впізнаваності в структурі споживчої 

цінності брендового капіталу . 

 
1 Котлер, Ф., Картаджайа, Х., Сетиаван, А. (2011). Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – 

к человеческой душе. Москва: Эксмо. 
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Аналіз останніх джерел та публікацій. Суттєвий внесок у дослідження проблем, пов’язаних 

із брендом зробили такі зарубіжні вчені: Д. Аакер, А. Баєль, П. Фельдвік, Л. Райс, М. Хейг, 

Р. Клифтон , Д. Симмонз, М. Портер, Г. Армстронг, П. Дойл, Т. Гед, К. Келлер, Ф. Котлер, 

Л. Чернатоні та вітчизняні вчені: О. Штовба, О. Зозульов, О. Кендюхов, Є. Ромат, А. Старостіна, 

О. Чукурна, Л. Шульгіна. 

Виклад основного матеріалу. Існує вузьке та широке розуміння «бренду» як категорії 

маркетингу. У вузькому трактуванні «бренд» – це набір зовнішніх характеристик, що відокремлюють 

товар від товарів-конкурентів, тобто в цьому випадку поняття «бренд» і «торгова марка» є 

синонімами. У широкому розумінні «бренд» – це взаємозв’язок між торговою маркою та 

суспільством, обумовлена унікальною комбінацією асоціацій, що викликаються товаром, завдяки якій 

споживачі відрізняють один товар від іншого. В даному випадку акцентуємо увагу на сукупність 

таких атрибутів товару, які приносять додаткову цінність товару для споживача. 

Окреслені дві крайні позиції в поглядах на бренд не виключають існування безлічі інших 

визначень бренду, в якійсь мірі враховують і момент диференціації компанії-виробника і товарів 

від конкурентів за допомогою проходження процедури реєстрації торгової марки, і індивідуальний 

купівельний попит. 

У маркетинговій літературі визначення капіталу бренду використовується в основному 

при оцінці вартості бренду. Виділимо два основні підходи до визначення поняття «вартість 

бренду»: 

– вартість бренду – це абсолютний потенціал зі створення додаткового грошового потоку 

в майбутньому1;  

– вартість бренду – це матеріальне вираження поточних витрат на створення і функціонування 

бренду, тобто його собівартість2. 

Вартість бренду можна визначити як кількісний фінансовий внутрішньо-фірмовий показник, 

який відображає в основному матеріальні елементи (активи балансу). Іншими словами це 

абсолютна вартість бренду, вираженого у вигляді самостійного активу компанії, який можливо 

продати і включити в бухгалтерський баланс компанії. Аналіз різних поглядів на поняття «капітал 

бренду» показав, що більшості з них властивий кількісний підхід до бренду. При цьому 

не враховується той факт, що бренд, перш за все, є категорією, яка формується в свідомості 

споживачів. Д. Аакер спробував заповнити прогалину, пов’язаний з відсутністю орієнтації 

на споживача при оцінці капіталу бренду, розробивши концепцію капіталу бренду («brand equity»). 

Капітал бренду, на думку Д. Аакера, це ряд активів і пасивів, пов’язаних з брендом, його 

найменуванням і символом3. Однак, в основі його розуміння капіталу бренду лежить погляд 

на бренд не очима споживача, а очима фірми. З точки зору Д. Аакера, доцільно використовувати 

таку класифікацію активів / пасивів: 

– прихильність бренду; 

– асоціації з брендом; 

– сприйнятна якість; 

– популярність бренду, обізнаність про нього; 

– інші активи бренду (патенти, торгові марки та ін). 

Таким чином, Д. Аакер під капіталом бренду має на увазі його описові характеристики: 

символи, образи чи асоціації, які споживачі пов’язують з ним, тобто суб’єктивну, нематеріальну 

оцінку бренду з позиції споживачів, а також ступінь прихильності споживачів до даного бренду. 

Незважаючи на те, що існує безліч визначень поняття «капітал бренду», майже всі вони описують 

швидше імідж бренду, а не цілісність його матеріальної і нематеріальної складових. На думку Баєль 

А., точне і повне визначення капіталу бренду має співвідносити фінансову вартість з споживчою 

поведінкою4. Отже, капітал бренду складається з двох пов’язаних елементів, один з яких виражається 

фінансовими одиницями, а інший описується показниками відгуку споживачів (рис. 1). 

 

 
1 Киселева, Е. А., Чепурина, М. Н. (ред.) (2011). Курс экономической теории. Киров: АСА. 
2 Панкрухин, А. П. (2014). Маркетинг. Москва: Омега-Л. 
3 Котлер, Ф., Картаджайа, Х., Сетиаван, А. (2011). Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – 

к человеческой душе. Москва: Эксмо. 
4 Хрусталева, Ю. В. (2015). Социально-психологическая сущность понятия «бренд». Вестник Университета 

(Государственный университет управления), 10, 318-322. 
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Рис. 1. Основні елементи капіталу бренду 

Джерело: авторська розробка 

Серед атрибутів брендового капіталу, які найбільш повно його характеризують, можна виділити 

наступні: лояльність до бренду; пізнаваність бренду; функціональні й емоційні асоціації, що 

викликаються брендом; канали дистрибуції; індивідуальність і відмінні характеристики бренду; 

потенціал, динаміка, конкурентна стійкість; суб’єктивні сприйняття бренду і т.д. Поняття «капітал 

бренду» отримало кілька різних інтерпретацій, виходячи з яких П. Фелдвік виділяє три складових 

капіталу бренду1: фінансова цінність бренду як окремого активу, який можна включити в баланс 

компанії ( «brand value»); ступінь прихильності споживача до бренду (лояльність до бренду); опис 

асоціацій і очікувань, які бренд викликає у споживача (імідж бренду). Перший з цих трьох елементів, 

як уже було відзначено вище, називають вартістю бренду. 

Необхідність фінансової оцінки вартості бренду диктується двома основними причинами: 

необхідність встановити продажну вартість бренду; необхідність включити вартість бренду 

в бухгалтерський баланс компанії як нематеріальний актив2. Між «вартістю бренду» і «капіталом 

бренду» простежується певний взаємозв’язок, оскільки атрибути капіталу бренду є носіями вартості 

бренду, а вартість бренду є одна з компонент капіталу бренду, яка відображає його матеріальні 

властивості. Бренд капітал як категорію маркетингу, можна визначити наступним чином: бренд 

капітал – сукупність матеріальних і нематеріальних характеристик бренду, де матеріальні 

характеристики – це фінансові показники бренду (вартість), а нематеріальні – це показники цінності 

для споживача (споживча цінність бренду) . Будь-який матеріальний і нематеріальний актив, в тому 

числі і бренд, має певну цінність. «Цінність – це стійке переконання в тому, що певний спосіб 

поведінки або закінчення існування є особистісно або соціально кращим у порівнянні 

з протилежними або іншими способами»3. 

Одне з найбільш повних і розгорнутих трактувань поняття «цінність – позитивна чи негативна 

значимість об’єктів навколишнього світу для людини, соціальної групи, суспільства в цілому, що 

визначається не їхня властивостями самими по собі, а їх залученістю в сферу людської 

 
1 Філюрін, А. Л. (2010). Що нам варто бренд побудувати: Ріс. особливості просування торгової марки і управління 

нею. Еко: Економіка і орг. пром. Виробництва, 5, 169-181. 
2 Грисько, А. С. (2014). Современные методы формирования и оценки потребительской ценности брендовой 

капитала на рынке парфюмерно-косметических товаров: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Омск: ГУ-УНПК. 
3 Горохов, В. М., Гринберг, Т. Э., Старых, Н. В. (2011). Связи с общественностью.Теория, практика, 

коммуникационные стратегии. Москва: Аспект Пресс. 
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життєдіяльності, інтересів і потреб, соціальних відносин; критерій і способи оцінки цієї значимості, 

виражені в моральних принципах і нормах, ідеалах, установках, цілях»1. 

У цьому визначенні виражена найбільш поширена точка зору на сутність поняття «цінність», 

через поняття значимості. Цінності важливі для бренду з кількох причин. По-перше, вони визначають 

поведінку, так що певний набір цінностей веде до певної моделі поведінки. По-друге, цінності 

пов’язані з певними рисами характеру, і тому споживачі вибирають ті бренди, цінності яких 

відображають реальну або бажану особистість споживача. Цінності брендового капіталу – основні 

атрибути бренду, що роблять його унікальним і неповторним, – це сукупність функціональних, 

особистісних і соціальних цінностей, які поєднуються у свідомості споживача з брендом2. 

Розглянемо критерії (показники), що сприяють визначенню споживчої цінності брендового 

капіталу: 

– опис бренду: поінформованість про бренд; розуміння позиції бренду; частка рекламного 

впливу;  

– сила бренду: прихильність бренду; роль бренду в залученні нових покупців; частка ринку;  

– цінність бренду: додаткові цінності, які забезпечує бренд споживачеві; цінова премія3. 

Таким чином, під цінністю брендового капіталу ми розуміємо набір функціональних і 

емоційних цінностей, що становлять спільні цінність, як для виробника, так і для споживача.  

Додаткові цінності являють собою найважливішу частину визначення бренду. Вони грають 

важливу роль в прийнятті практично кожного рішення про покупку.  

Споживча цінність – це система вимог, описаних в певній структурі та визначають потребу 

клієнтів, яку компанія повинна задовольнити своїми продукцією / товарами / послугами 4. Споживча 

цінність капіталу бренду складається з трьох шарів, або оболонок (рис. 2):  

– ядро продукту – продукт або послуга, що володіють певними функціональними споживчими 

властивостями необхідної якості в необхідному асортименті і за відповідною ціною; 

– оболонка фізичного взаємодії з клієнтами – способи доставки товару до клієнтів і взаємодії 

з ними в процесі його продажу і обслуговування;  

– оболонка ментального взаємодії з клієнтами – способи просування і позиціонування 

продукту і компанії, створення і підтримання необхідного уявлення в свідомості про них у клієнта. 

Якщо уявити, що в стратегії продажів є спосіб задоволення потреб клієнтів для досягнення 

цілей бізнесу, то споживча цінність описує результат її реалізації. Споживчу цінність описує бренд 

(продукт / послугу) – функціональне ядро, яке знаходиться ще в двох оболонках: чим далі від ядра, 

тим більше нематеріальний характер носить така оболонка. Але тільки сукупність усіх оболонок, 

синхронізованих між собою, забезпечує найбільш повне задоволення потреби клієнта і тим самим 

робить продукцію підприємства привабливою для клієнтів.  

Висновки. Капітал бренду можна визначити як сукупність матеріальних і нематеріальних 

характеристик бренду, де матеріальні характеристики – це фінансові показники бренду (вартість), а 

нематеріальні – це показники цінності для споживача (споживча цінність бренду). Щодо вартості 

бренду, його можна визначити як кількісний фінансовий внутрішньо-фірмовий показник, який 

відображає в основному матеріальні елементи (активи балансу). Іншими словами це абсолютна 

вартість бренду, вираженого у вигляді самостійного активу компанії, який можливо продати і 

включити в бухгалтерський баланс компанії.  

Серед атрибутів брендового капіталу, які найбільш повно його характеризують, виділено 

наступні складові: лояльність до бренду; пізнаваність бренду; функціональні й емоційні асоціації, що 

викликаються брендом; канали дистрибуції; індивідуальність і відмінні характеристики бренду; 

потенціал, динаміка, конкурентна стійкість; суб’єктивні сприйняття бренду. Процес формування 

цінності брендового капіталу, націлений на поліпшення його ринкової позиції в довгостроковій 

перспективі, носить комплексний характер, тобто цінність генерується за двома напрямками: для 

 
1 Калиева, А. Н, Марченко, В. Н., Дергунова, М. И. (2014). Современные тенденции развития брендинга 

в рыночных условиях. Экономика, управление, финансы: материалы III Междунар. науч. конф. (Г. Пермь, 

февраль 2014). Пермь: Меркурий, 109-112. 
2 Винкельманн, П. (2011). Маркетинг и сбыт. Москва: И. Д. Гребенникова. 
3 Царев, В. В., Кантарович, А. А., Черныш В. В. (2015). Оценка конкурентоспособности предприятий 

(организаций). Теория и методология. Москва: Юнити-Дана. 
4 Камминз, Дж. (2013). Стимулирование сбыта. Как провести эффективную промо-кампанию. Москва: 

Имидж-контакт. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU    ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

132 

споживача і для власника бренду. Забезпечити формування більш високого рівня сприймається 

споживачами цінності брендового капіталу можна за допомогою системи заходів, в числі яких: 

підвищення сприйманого рівня якості товару; зміцнення іміджу бренду; підвищення пізнаваності про 

бренд і збільшення числа лояльних покупців.  

 

 

Рис. 2. Структура споживчої цінності капіталу бренду 

Джерело: сформовано на основі джерела1  
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SPONSORSHIP AS A TOOL  

OF COMMUNICATION POLICY  

OF BANKS OF UKRAINE 

In modern conditions, the role of the image of commercial banks in choosing them by customers 
is growing. To this end, the latter actively apply the marketing policy of communications, the 
traditional tools of which are advertising, sales promotion, personal selling and public relations. 
The most reliable are the actions of public relations in the eyes of customers and contact 
audiences of the bank. Based on the analysis of literature sources, it is established that its 
components are publicity and sponsorship. It is determined that the measures of public relations 
of banks of Ukraine are aimed at development the image of banks, forming an idea of the reliability 
of banks and trust in them in customers, informing customers about the charity and sponsorship 
of banks, increasing bank customers. Using secondary marketing information, the article identifies 
the main areas of sponsorship of commercial banks in Ukraine and analyzes the costs of 
sponsorship of some commercial banks in Ukraine with foreign and private capital. Significant 
competitive positions of banking institutions with foreign capital in the Ukrainian market are 
determined by the application of the strategy of differentiation on such parameters as their own 
image and reliability, the application of modern information technology in sales systems and 
promotion of their products. The analysis showed that not all commercial banks reflect costs on 
sponsorship in their annual financial statements, although such measures are carried out by them. 
In addition, it was found that in Ukraine, the costs of sponsorship and charity are often equated, 
which are different concepts from a theoretical point of view. The results of the study showed 
that one of the commercial banks that spends the most funds on sponsorship and charity is JSC 
„Raiffeisen Bank Aval”. It was established that even with unprofitable activities JSC „Raiffeisen 
Bank Aval” conducted sponsorship and charitable activities, which is also a significant advantage 
among other banks. Other analyzed commercial banks that are actively involved in sponsorship 
are. JSC „KREDOBANK”, JSC „ALFA-BANK”, JSC „OTP BANK”, JSC „UKRSIBBANK”. 
Key words: communication policy of banks, commercial banks of Ukraine, public relations, 
sponsorship, charity. 

Introduction. In the context of global economic instability, the banking system activity needs 

sustainable development. Such economic instability, intensification of competition encourages banks to use 

marketing tools. Among the most effective tools of Ukrainian banking institutions are advertising (image, 

product), PR activities (including sponsorship), sales promotion, personal selling. Such tools belong to 

communication policy tools. Therefore, the key to effective banking activity in a competitive environment is 

a communication policy which contributes which contributes to the increase the image of the bank and 

the promotion of its banking products and services. 

The purpose of this article. Investigate sponsorship as a kind of public relations of commercial banks 

of Ukraine within their promotion on the market, analyze the costs of sponsorship, charity of Ukrainian banks, 

highlight the features of commercial banks of Ukraine in this area. 

Analysis of recent research and publications. Many scholars have been interested in defining 

the essence of banks’ communication policy and its tools. 

In particular, O.Bykhova notes that „the communication policy of a commercial bank can be defined 

as a system of means of interaction of the bank with potential and real customers, which is aimed at 

encouraging consumption, forming commitment and loyalty of consumers to the services of a bank. 

Traditionally, communication policy tools include: advertising, public relations, direct marketing and sales 

promotion. With regard to communication policy in the banking sector, the most effective tools, as 
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the experience testifies of many Ukrainian banking institutions, should be considered public relations, the use 

of advertising of a particular service and advertising of the bank as a whole”1. 

In scientists T.Vasilieva, S.Kozmenko, I.Shkolnik there is an opinion that the range of tasks includes 

providing the public with information about the bank, its banking products and services, studying public 

opinion about the bank itself, studying a variety of trends and developing measures to strengthen the bank’s 

reputation. The task of such measures is to form a favorable opinion about the bank, increase confidence in 

it and its banking services2. 

The above-mentioned authors also pay attention to measures and methods that take into account public 

opinion in order to maintain the image and reputation of the bank, carrying out charitable and sponsorship 

activities. Such measures to achieve a friendly public attitude to the bank are: establishing relations with the 

press, building image and reputation, video and audiovisual media, public opinion research and market 

reaction, active work of public relations specialists of the bank, whose main tasks to support public relations. 

with the media, presentation of the position and strategy of the bank, tracking information flows that reflect 

its activities and shape the image3. 

L.Semenyuk interprets public relations as a set of efforts of the bank aimed at forming a favorable 

image of its activities through interaction with all sectors of the economy and the environment4. 

N.Kosar, N.Kuzo, I.Bilyk, note the important role of improving the reputation of banks through public 

relations measures, in particular through the participation of banking institutions in regional social programs, 

the bank’s support for public organizations and existing social movements aimed to protect the 

environmental5. 

In the scientific literature, scientists define that a kind of PR of the bank is sponsorship. N.Maslova 

determines that sponsorship – „is a financial support for cultural and sporting activities, which allows you to 

increase the credibility of the bank or increase its profits, which the sponsor expects from the event. Sponsorship 

includes cultural objects, mass media (competitions, television programs – TV show, games, etc.). 

Communication through event or promotion through action is the same technology that consists in the 

development of a topic related to events (sports, cultural, humanitarian), with the active participation of the sponsor 

(his name). The sponsor selects the object in such a way that the object brings the maximum communication and 

commercial effect to its products, ensures the attraction of the maximum number of mass media”6.  

Statement of key material. In market conditions, it is important to use marketing communications in 

various fields, including banking. This, in turn, is due to the desire of banks to save existing customers and 

attract new ones, sales promotion of their products for to increase their implementation volumes and growth 

profitability activities, promote the implementation of goals. Customers, in turn, through marketing 

communications of banks receive the necessary information about them, on the market is formed by the value 

of the image and reputation of the bank and a friendly attitude to it. Consider the sponsorship, charity 

of commercial banks in Ukraine for 2011-2019, in particular the costs of banks for their activities – Fig. 1. 

They are obtained on the basis of financial statements of banking institutions. 

Further research was conducted mainly on the basis of banks with foreign capital. As noted in the 

scientific research N.Kosar, N.Kuzo, I.Bilyk, significant competitive positions of these banking institutions 

are determined by their application of the strategy of differentiation on such parameters as their own image 

and reliability, the use of modern information technology in sales systems and promotion of their products7. 

 
1 Бихова, О. М. (2014). Особливості застосування маркетингового комплексу в банківській сфері. Економіка. 

БІЗНЕСІНФОРМ, 5, 347-351. 
2 Васильєва, Т. А., Козьменко, С. М., Школьник, І. О. та ін. (2014). Маркетинг у банку. Суми: ДВНЗ „УАБС 

НБУ”, 353. 
3 Там само. 
4 Семенюк, Л. П. (2017). Сучасні підходи до планування комплексу маркетингу банку. Економічна стратегія 

і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 1 (25), 256-269. 
5 Косар, Н. С., Кузьо, Н. Є., Білик, І. І. (2019). Комплекс маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності 

комерційних банків України у сучасних умовах. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 

Серія економіка, МДУ, 2 (12), 67-73. 
6 Маслова, Н. О. (2002). Методичні підходи до визначення елементів комплексу маркетингових комунікацій 

комерційного банку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. 

Суми, 5, 129-135. 
7 Косар, Н. С., Кузьо, Н. Є., Білик, І. І. (2019). Комплекс маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності 

комерційних банків України у сучасних умовах. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 

Серія економіка, МДУ, 2(12). 67-73. 
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Fig. 1. Expenses for sponsorship, charity of commercial banks  

of Ukraine for 2011-2019 

Source: compiled by the author on the basis of annual financial reports of banks of Ukraine1 
 
From fig. 1. we observe that the costs of sponsorship, charity of commercial banks of Ukraine for 2011-

2019 do not exist in all banks, and perhaps not all banks reflect them in the annual financial statements. 
For example, JSC „UKRSOTSBANK” became the national sponsor of UEFA EURO 2012 in 2011, its annual 
report does not reflect costs on sponsorship. JSC „Raiffeisen Bank Aval” carries out active charitable and 
sponsorship activities compared to other banks and has many charitable and sponsorship projects, which is a 
feature and advantage of the bank over other banks (Fig. 2). 

In fig. 2. displayed dynamics of net profit (loss) and costs of sponsorship, charity of JSC „Raiffeisen 
Bank Aval” for 2004-2019. In a bank, the costs of sponsorship and charity do not fluctuate significantly and 
occupy a small share in the structure of operating costs, but they have a significant impact on the image and 
reputation of the bank. Such costs are formed depending on the goals and capabilities of the banking 
institution, the existing market situation. However, despite the financial crisis and the conditions of instability, 
JSC „Raiffeisen Bank Aval” carries out sponsorship and charitable activities. We observe in fig. 2. that even 
at of unprofitable activity of JSC „Raiffeisen Bank Aval” carried out sponsorship and charitable activities, 
which is also a significant advantage among other banks. 

The analysis of the annual financial statements of banks for 2011-2019 makes it possible to identify 
such areas of public relations of banks in Ukraine as: 

– charity (charitable and social projects, charity events, charitable support and assistance); 
– sponsorship, sponsorship activities (sponsorship projects); 
– corporate volunteering. 

 
1 АТ Райффайзен Банк Аваль (2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 

<https://www.aval.ua/documents/zviti-banku/richni-zviti> (2020, серпень, 11); АТ АЛЬФА-БАНК (2020). Річна 
фінансова звітність за 2011-2019 <https://alfabank.ua/investor-relations> (2020, серпень, 11); АТ ОТП БАНК 
(2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 <https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual-reports/> 
(2020, серпень, 11); АТ КРЕДОБАНК (2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 
<https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/richna-zvitnist> (2020, серпень, 11); АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 
(2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 <https://credit-agricole.ua/o-banke/dokumenti-ta-zviti> 
(2020, серпень, 11); АТ УКРСИББАНК (2020) Річна фінансова звітність за 2011-2019 
<https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/financial-reports/> (2020, серпень, 11); АТ УКРСОЦБАНК (2020). 
Річна фінансова звітність за 2011-2018 <http://www.ukrsotsbank.com/> (2020, серпень, 11); АТ Ідея Банк (2020). 
Річна фінансова звітність за 2011-2019 <https://ideabank.ua/uk/about/finance-reports> (2020, серпень, 11); 
АТ ПУМБ (2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 <https://about.pumb.ua/finance/annual_reports> 
(2020, серпень, 11); АТ УНІВЕРСАЛ БАНК (2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 
<https://www.universalbank.com.ua/financial-reports> (2020, серпень, 11). 
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Fig. 2. Dynamics of net profit (loss) and expenses for sponsorship, charity  

of JSC „Raiffeisen Bank Aval” for 2004-2019 

Source: compiled by the author on the basis of annual financial statements  

of JSC „Raiffeisen Bank Aval”1 

 
From a theoretical point of view, sponsorship and charity are different concepts, but domestic 

companies often identify these concepts. 

Based on the analysis of secondary marketing information, the following measures of public relations 

of banks2 can be identified: 

– holding charitable events for orphans and children with disabilities and for the treatment of seriously 

ill children: JSC „Raiffeisen Bank Aval”, JSC „KREDOBANK”; 

– holding festivals: JSC „Raiffeisen Bank Aval”, JSC „ALFA-BANK”; 

– support for the development of artistic events: JSC „Raiffeisen Bank Aval”, JSC „ALFA-BANK”; 

– support for the development of education: JSC „Raiffeisen Bank Aval”, JSC „ALFA-BANK”; 

 
1 АТ Райффайзен Банк Аваль (2020). Річна фінансова звітність за 2004-2019 

<https://www.aval.ua/documents/zviti-banku/richni-zviti> (2020, серпень, 11). 
2 АТ Райффайзен Банк Київ Аваль (2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 

<https://www.aval.ua/documents/zviti-banku/richni-zviti> (2020, серпень, 11); АТ АЛЬФА-БАНК (2020). Річна 

фінансова звітність за 2011-2019 <https://alfabank.ua/investor-relations> (2020, Серпень, 11); АТ ОТП БАНК 

(2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 <https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual-reports/> 

(2020, серпень, 11); АТ КРЕДОБАНК (2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 

<https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/richna-zvitnist> (2020, серпень, 11); АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 

(2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 <https://credit-agricole.ua/o-banke/dokumenti-ta-zviti> (2020, 

серпень, 11); АТ УКРСИББАНК (2020). Річна фінансова звітність за 2011-2019 

<https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/financial-reports/> (2020, серпень, 11); АТ УКРСОЦБАНК (2020). 
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– support for the development of educational institutions for orphans and children from troubled 

families, as well as children’s medical institutions and charitable foundations that care for children, public 

organizations and foundations that care for orphans, the disabled, veterans: JSC „Raiffeisen Bank Aval”; 

– support for the provision of assistance to medical institutions, health care organizations; providing 

assistance to WWII veterans, poor categories of citizens: JSC „ALFA-BANK”; 

– support of charitable events and charitable projects: JSC „Raiffeisen Bank Aval”; 

– support for cultural development: JSC „Raiffeisen Bank Aval”, JSC „ALFA-BANK”, 

JSC „KREDOBANK”; 

– support for strengthening international cultural ties, participation as a permanent partner 

of the International Jazz Festival Alfa Jazz Fest: JSC „ALFA-BANK”; 

– development and implementation of a certain initiative aimed at the development of professional 

skills in children of different ages and social status: JSC „OTP BANK”; 

– co-organizer and partner of the Ukrainian-Polish social action „Mykolay without borders”: 

JSC „KREDOBANK”; 

– support of a number of social projects aimed at supporting different people: with Down syndrome, 

care for children with cerebral palsy, printing a book in Braille and purchasing equipment for medical 

institutions: JSC „UKRSIBBANK”; 

– corporate volunteering: JSC „Raiffeisen Bank Aval”. 

In modern conditions, in order for the public to receive the necessary information about sponsorship 

and charitable events of commercial banks in Ukraine, the latter must provide more information about them 

both in the media and on social networks. 

Conclusions. In today’s conditions, the features of PR-activities of banks are sponsorship and charity, 

charitable activities (charitable, social, charitable projects), volunteering, publicity events. PR-activity 

of banks is aimed at: 

– development of the bank’s image; 

– formation of clients’ ideas about the bank’s reliability and trust in it; 

– informing customers about the charity and sponsorship of the bank; 

– increase in the bank’s clients. 

Using secondary marketing information, the article identifies the main areas of sponsorship 

of commercial banks in Ukraine and analyzes the costs of sponsorship of some commercial banks in Ukraine 

with foreign and private capital. The analysis showed that not all commercial banks reflect costs 

on sponsorship in their annual financial statements, although such measures are carried out by them. 

In addition, it was found that in Ukraine, the costs of sponsorship and charity are often equated, which from 

a theoretical point of view are different concepts. The results of the study showed that one of the commercial 

banks that spends the most funds on sponsorship and charity is JSC „Raiffeisen Bank Aval”. 
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NON-STRUCTURAL MODELS  

OF THE ASSESSMENT OF BANKING  

COMPETITION IN UKRAINE 

The article considers non-structural methods of assessing the level of the competition in the 
banking market of Ukraine, updates and improves them in accordance with the conditions of the 
banking market of Ukraine, and conducts current, dynamic, objective assessment of the level of 
banking competition. The modified Panzar-Rosse model (H-statistics) and the Lerner index were 
used to determine the impact of the processes of reforming the banking system of Ukraine on the 
level of banking competition. According to the results of the assessment of banking competition 
using the Lerner index, it is established that the banking system in Ukraine is characterized by 
monopolistic competition with the strengthening of market power of the state-owned banks. 
According to the results of the assessment of banking competition in Ukraine based on the values 
of the Lerner index for each of the groups of banks, the banks with the greatest impact on 
competition in the banking sector have been identified. Research (conducted using a modified 
Panzar-Rosse model according to the data of the general set of banks) confirmed the hypothesis 
that reforming the banking system not only improved its stability, but also improved banking 
competition. It is proved that it does not matter which variable to take for the construction of the 
Panzar-Rosse model – “operating income” or “interest income”, – the models will be identical. The 
developed Panzar-Rosse model provides an inclusion of the indicators of stability of banks to the 
explanatory variables, as well as the usage of the net gross income as a productive variable, which 
is a better and more objective financial indicator of banks’ performance and efficiency of 
competitive position management, coherent asset management and liabilities, income and 
expenses of banks. According to the results of the study, the ways to increase the level of 
competition in the banking sector of Ukraine are proposed. 
Key words: banking sector; modelling; competition; reformation; stability. 

Problem statement. Continuous monitoring of the competitive environment within the banking 

market is caused by the need to identify and generate early warning signals about the market situation, which 

will facilitate effective regulatory and supervisory decisions to adjust the trajectory of the development of the 

banking system. Especially relevant is the study of the level of banking competition in Ukraine as a result of 

the reformation of the banking system, which has taken place in recent years, as a result of which the banking 

system has undergone significant structural changes. Thus, there has been a significant reduction in the total 

number of banks due to the loss of solvency attributing to high risks in their activities, poor loan portfolios, 

significant lending to related parties, which caused the bankruptcy of these banks. 

A characteristic feature of the reformed banking system of Ukraine was the decisive role of the state-

owned banks in its development. They accounted for more than 60% of the banking system’s assets, while 

before the crisis in 2008 state-owned banks accounted for 8%, this gives the reason to assume that the level 

of banking competition in Ukraine has decreased as a result of the reformation process. It is well known 

that the excessive level of monopolization and concentration of vast majority of resources within a limited 
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number of banks, negatively affects the development of the economy and banking system. It is therefore 

neccessary to study and assess the current level of the banking competition within Ukraine and the type of 

competition by non-structural methods adapted to Ukrainian realities, suggesting also the possible ways of 

improving the competition level which will contribute not only to the innovative development of products 

and services, but also the improvement of the practice of market players by increasing banking stability, 

liquidity and reputation. 

Analysis of the latest studies and publications. There are two main approaches to measure the 

competition level: structural and non-structural. Traditional theory is based on the structural models that 

assume a relationship between the structure of the industry and the market share. Non-structural models 

directly measure the behavior of the market participants, this determine the degree of competition. Non-

structural models allow analyzing the competition level on the basis of pricing in banks. In particular, non-

structural models are based on the theory of equilibrium market, according to which pricing is based on cost 

(markup pricing). 

Some researchers1 (Beck T., 2008; Feldkircher M. et al., 2017) believe that concentration ratios (such 

as market share ratio or Herfindahl-Hirschman index), which are usually used as indicators of the competitive 

environment, are not always the objective indicators of competition, as they do not reflect the real market 

situation and are weakly correlated with the competitive behavior of banks. Therefore, it is proposed to 

analyze the level of the competition in the banking market of Ukraine according to the non-structural models. 

In such models, the competitive environment is determined not by the structure of the market, but by the 

strategic decisions of market participants. The non-structural models, measure competition without the use 

of clear information on the structure of the market, and are based on obtaining a market impact assessment 

based on observations of bank behavior. The non-structural approach to measure the competition level uses 

such indexes as: the Lerner’s index2, the Boone’s indicator of “effective competition”3, indicators of price 

and quantitative reaction of the bank to competitors, developed by Bresnahan T.4, and Lau5, indicators of the 

bank interchangeability for consumers, proposed by Barros and Mudesto6, H-Statistics or the Panzar-Rosse 

approach7 and others. 

Among the above non-structural models, the article calculated the Lerner’s index and H-Statistics for 

the banking market of Ukraine.  

The Lerner index is calculated on the basis of information about the activities of an individual bank 

and measures its power in the market depending on the excess over marginal costs, it can set interest rates on 

deposits or loans. The Lerner index is calculated by the following formula: 

 
, (1) 

where L – the Lerner index, P – interest rates on deposits or loans; MC – marginal cost. 

As the value of P (price) the value of the average interest rate on loans has been used, because the main 

interest income for Ukrainian banks is interest income on loans: 

 
  , (2) 

 
1 Beck, T. (2008). Bank competition and Financial stability: Friends or Foes? World Bank 

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6863/wps4656.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

(2021, January, 25); Feldkircher, M., Sigmund, M. (2017). Comparing market power at home and abroad: evidence 

from Austrian banks and their subsidiaries in CESEE. Focus on European economic integration. Oesterreichische 

National Bank, 59-77. 
2 Lerner, A. (1934). The concept of monopoly and the measurement of monopoly power. Rev. Econ. Stud., 1, 157-175. 
3 Boone, J. (2000). Competition. CEPR DP, 2636. 
4 Bresnahan, T. F. (1982). The oligopoly solution concept is identified. Economics Letters, 10 (1), 87-92. 
5 Lau, L. J. (1982). On identifying the degree of competitiveness from industry price and output data. Economics 

Letters, 10 (1), 93-99. 
6 Barros, F., Modesto, L. (1999). Portuguese banking sector: A mixed oligopoly? International Journal of Industrial 

Organization, 17 (6), 869-886. 
7 Panzar, J. C., Rosse, J. N. (1987). Testing for “monopoly” equilibrium. The Journal of Industrial Economics, 443-456. 
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As the value of the marginal costs (MC) the value of the average cost of the borrowed funds has been 

used, weighted by the cost of reserves and administrative costs, because the Lerner index must also include 

an adjustment for the credit risk, ie when calculating marginal costs must include not only general 

administrative costs, but also the costs of the credit risk coverage1:  

 
  , (3) 

The Lerner index value can be between 0 and 1 (0% and 100%). The higher Lerner index, the stronger 

influence of an individual bank and, consequently, the lower competition level. It is worth noting that there 

is no consensus among the scientists and practitioners on the best indicator for the assessing the competition 

level. Moreover, sometimes different studies for one country and for one study’s period get different 

conclusions about the level and dynamics of the competition level. As a rule, the bank’s assets or loan 

portfolio are used, but in some cases the bank’s deposit portfolio is used. 

Non-structural models take into consideration, that bank’s performance indicators are used 

to approximate competition, this assesses the competition level in the banking sector. Panzar-Rosse model is 

based on the assumption that banks operate in the ong-term equilibrium. The following parameters are 

observed: the banks interact between each other, influencing each other’s actions, the elasticity of demand 

exceeds 1, a homogeneous cost structure is maintained. For banks, H-Statistics is defined as the elasticity 

of the bank’s interest income at three factor prices: the cost of funding, staff costs and other costs. 

The classic model of Panzar-Rosse is: 

   , (4) 

where R – the bank’s income (dependent variable); FIP – variables that reflect cost prices  

in the activities of the banks; ETA – variables that describe specific factors; TA – total assets; 

ε – the remainder of the model. 

The value of H-Statistics is defined as the sum of the coefficients β for the variables included  

in the FIP component. If Н≤0, then there is a monopoly in the market, 0 <Н <1 – monopolistic competition; 

H = 1 – perfect competition. 

Note, that the stability of the banks is a necessary condition for the development of banking 

competition. Therefore, we propose to include such explanatory factor variables as the level of capitalization 

and liquidity in the modified Panzar-Rosse model. Building econometric models based on annual data 

for the banking system of Ukraine for the period of 1999 to the present indicating the importance 

of maintaining banks at a sufficient level of liquidity and solvency to ensure their viability2.  

Thus, such explanatory variables as the level of liquidity and capitalization, which are a necessary 

condition for financial stability and security of banks, have been included to the Panzar-Rosse model. 

That means that the level of competition in the banking system is determined not only by the scale of banks’ 

cost efficiency, but also by the stability of their activities. A troubled bank cannot be competitive 

in the market. 

Given the above, the following indicators were included in the modified Panzar-Rosse model: 

– to the FIP component: the value of liabilities; salary costs of bank employees; other expenses, 

including administrative operating expenses, expenses for the formation of reserves (the last two indicators 

are calculated in relation to the assets); 

– to the ETA component: the level of capitalization and liquidity that ensure the stability of the bank. 

Note, that exclusion of liquidity from the model led to a decrease in H-Statistics value, which indicates 

the feasibility of including this explanatory variable in the Panzar-Rosse model. 

 
1 Beck, T. (2008). Bank competition and Financial stability: Friends or Foes? World Bank 

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6863/wps4656.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

(2021, January, 25). 
2 Карчева, Г. Т. (2020). Фінансовий стан банків та розвиток механізмів стимулюючого банківського регулювання. 

Сучасні тенденції стійкого фінансово-економічного розвитку та механізми їх реалізації в глобальному вимірі. 

Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 148-167. 
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To build and analyze the above models the indicators of financial performance of all banks in Ukraine 

were used for this study’s period, taken from the official website of the National Bank of Ukraine1. 

Some scientists include in the components of the FIP the deduction of banks in reserves to cover 

the risks of active operations, as these costs are a significant part of the costs of Ukrainian banks. 

Our inclusion of this variable in the Panzar-Rosse model led to the construction of an incorrect mathematical 

model, according to which the increase in the cost of formation of reserves affected the growth of interest 

and operating income, while it should cause their reduction due to the growth of problem assets. Therefore, 

the provisioning cost was excluded from the model as a separate variable. 

Results. In the calculations of the non-structural indicator – the Lerner index – for the banking system 

of Ukraine, some banks, and sometimes all banks in some years (2017) had a negative value of the indicator, 

which may indicate unprofitable activities, increased risks, unprofessional financial management. In some 

cases, its value was higher than 1, which may indicate the maximization of profits of the banks while 

minimizing their marginal costs. To obtain more accurate result, those values of the Lerner index that are not 

included in the interval [0; 1] were not taken into account (Table 1). 

Table 1 

The results of the calculation of the Lerner index for the banking system  

of Ukraine, for 2012-2019 

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 

Average 0,37 0,52 0,50 0,47 0,34 0,37 0,46 

1at quartile (25%) 0,19 0,62 0,36 0,47 0,29 0,50 0,41 

Median 0,19 0,62 0,36 0,47 0,29 0,50 0,41 

2nd quartile (75%) 0,46 0,76 0,82 0,75 0,49 0,52 0,61 

Number of banks within the [0;1] interval of the Lerner 

Index 
9 7 7 6 4 7 67 

Total number of banks being tested 175 180 158 111 99 77 75 

Source: Developed by the authors on the basis of2 

 
The dynamics of the average value of the Lerner index is shown in Fig. 1. 

 

Fig. 1. The dynamics of the average value of the Lerner index  

for the banking market of Ukraine, for 2012-2019 

Source: Developed by the authors on the basis of3 

 
1 Офіційний сайт Національного банку України (2020). Головна сторінка <http://www.bank.gov.ua>  

(2020, November, 18). 
2 Там само. 
3 Там само. 
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Note that during the reformation of the banking system the average value of the Lerner index 

in 2018 was 0.37 and in 2019 – 0.46. This indicates that the problem of the excessive power 

of the individual banks is not typical for the Ukrainian banking market, but the level of the competition 

has decreased due to the increased power of the state banks and the banks of foreign banking groups, 

as well as some private banks, which have conducted aggressive policy within the market of the banking 

services of Ukraine (Table 4). At the same time the level of the competition in 2019 is lower, than it was 

before the reformation processes of the banking system of Ukraine in 2013-2014 (the average value 

of the Lerner index in 2013 was 0.52 and in 2014 – 0.50), which indicates some improvement 

in the banking competition in Ukraine (Table 2).  

Many experts suggest privatizing the state-owned banks as a measure needed for increasing 

the competition level in the banking market. However, it is unlikely that the privatization of state-owned 

banks will lead to the increased competition. Suggesting that, privatized state-owned banks are likely to start 

a more aggressive expansion for the sole purpose of maximizing profits. Instead, state-owned banks 

contribute to the achievement of the strategic economic goals and perform a number of social functions. 

In addition, it should be borne in mind that, reaching a certain level, competition begins to have a destructive 

effect on the stability of the banking system. Therefore, the presence of the state-owned banks in the banking 

system of Ukraine helps to increase public confidence. However, the high share of the state-owned banks 

in the banking services market of Ukraine leads to a decrease in the competition, low-quality loan portfolios, 

and a high share of non-performing loans formed in the banking sector, threatening the financial stability 

of the country and hinders the economic financing. 

Table 2 

Banks with the highest value of the Lerner index in 2019 

Group of banks  Name of the bank  
Value of the Lerner 

index 

Banks with state 

share 

JSC CB “PrivatBank” [AT KB “PryvatBank”] 0.83 

Oschadbank JSC [AT “Oshchadbank”] 0.68 

 JSC “Ukreximbank” [AT “Ukreksimbank” ] 0.48 

JSB UKRGASBANK [AB “UKRHAZBANK”] 0.65 

Banks of foreign 

banking groups 

Raiffeisen Bank Aval JSC [AT “Raiffaizen Bank Aval”] 0.58 

JSC “UKRSIBBANK” [AT “UKRSYBBANK”] 0.61 

CITIBANK JSC [AT “SITIBANK”] 0.93 

JSC “ING Bank Ukraine” [AT “INH Bank Ukraina”] 0.67 

JSC “PRAVEX BANK” [AT “PRAVEKS BANK”] 0.62 

Deutsche Bank DBU JSC [AT “Doiche Bank DBU”] 0.84 

SEB CORPORATE BANK JSC [AT “SEB KORPORATYVNYI 

BANK”] 
0.86 

JSC “CREDIT EUROPE BANK” [AT “KREDYT YeVROPA 

BANK”] 
0.78 

JSC “BTA BANK” [AT “BTA BANK”] 0.66 

Banks with private 

capital 

JSC “FIRST INVESTMENT BANK” [AT “PERShYI 

INVESTYTsIINYI BANK”] 
0.78 

JSC “City Bank” [AT “Misto Bank”] 0.69 

JSC “ALTBANK” [AT “ALTBANK”] 0.72 

JSC “UNEX BANK” [AT “IuNEKS BANK”] 0.71 

JSC “BANK AVANGARD” [AT “BANK AVANHARD”] 0.89 

PJSC “FAMILY BANK” [PrAT “BANK FAMILNYI”] 0.98 

JSC “ALPARI BANK” [AT “ALPARI BANK”] 0.78 

Source: Developed by the authors on the basis of1 

 
1 Там само. 
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Regarding another non-structural model, the Panzar-Rosse, or H-statistics, it should be noted, that there 

is currently no consensus on the performance variable in the Panzar-Rosse model. Some authors use interest 

income as an effective variable, others – operating income or return on assets. When developing this model 

according to the general summation as of 01.01.2020 using the MS Excel editorial analysis package, three 

calculation options were made with different result variables: interest income, operating income (interest 

income + commission income + trading result) and net gross income (net interest income + net commission 

income + trading income). Data on coefficients of determination and H-statistics for models with different 

dependent variables are presented in Table 3.  

Table 3 

H-statistics and the coefficients of determination for models  

with different dependent variables 

Dependent variable (Y) Coefficient of determination (R2) H-statistics 

Net gross income 0,689 0,5631 

Interest income 0,970 0,3499 

Operating income 0,970 0,3499 

Source: Developed by the authors on the basis of1 

 

According to Table 3 it does not matter which variable is chosen – interest income or “operating 

income”, the accuracy of the models, H-statistics values and regression coefficients take the same values 

when calculating H-statistics according to the Panzar-Rosse model. 

The use of the indicator “net gross income” as an effective variable significantly increases the value 

of H-statistics, but the accuracy of this model is slightly lower. 

The modified Panzar-Rosse model in this study in contrast to the generally accepted models, takes 

into account the stability factor, namely the presence of a bank of sufficient capital and highly liquid assets 

for timely settlement of its liabilities, and as a result of net income, on which depends the competitiveness 

and efficiency of banks. 

The Panzar-Rosse model is based on the financial statements of all operating banks in Ukraine using 

the indicators shown in Table 4. 

Table 4 

The indicators used to build a modified Panzar-Rosse model 

Хі/Yi Indicator Characteristics of the indicator 

Y1 Interest income 
The amount of interest income received by the bank on all active 

operations of the bank 

Y2 Operating income Interest income + Commission income + Trading result 

Y3 Net gross income Net interest income + net commission income + trading result 

Х1 Total assets Characterizes the volume of the bank, its market position 

Х2 The cost of interest liabilities The ratio of interest expenses to average interest liabilities 

Х3 Staff costs Wage costs of bank employees to average assets 

Х4 Other expenses 
(Administrative expenses + operating expenses + expenses for 

formation of reserves + other expenses) to average assets 

Х5 Capitalization level The ratio of balance capital to assets 

Х6 Liquidity level The ratio of highly liquid assets to total assets 

Source: Developed by the authors on the basis of2 

 

 
1 Там само. 
2 Там само. 
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The developed Panzar-Rosse model for the banking system of Ukraine according to the data 

as of 01.01.2020 for the effective variable “interest income” of banks is as follows: 

  , (5) 

. 
The value of H-Statistics is 0.350 (0.165 + 0.110 + 0.075). 

The low vale of H-statistics indicates the strengthening of monopolistic competition within the banking 

sector of Ukraine. 

Note, that the Panzar-Rosse model built for the effective variable “operating income” of banks, has 

exactly the same form and look, as the value of regression coefficients, the coefficient of determination and 

H-statistics, which allows us to state the following. 

To build a Panzar-Rosse model, it does not matter which variable to take – “operating income” or 

“interest income”. The models will be identical. 

The modified Panzar-Rosse model assumes the use of net gross income as an effective variable, which 

is a better and more objective financial indicator of banks’ performance and efficiency of competitive position 

management, coherent management of assets and liabilities, income and expenses of banks. 

The Panzar-Rosse model looks like this: 

  , (6) 

. 

The value of H-Statistics is 0.563 (-0.319 + 0.167 + 0.765). 

Note, that the accuracy of this model is slightly lower than the previous ones. Instead, H-statistics 

(0.563) are much higher, which indicates an improvement in the competitive environment in the banking 

sector of Ukraine, a decrease in the level of monopolistic competition, despite the growing influence 

of the four largest state-owned banks. 

Conclusions. According to this study using the Lerner Index, the banking market in Ukraine is 

characterized by monopolistic competition, as most of the market is owned by several large state-owned 

banks, which restricts the competition in the banking market. Privatization of some state-owned banks will 

increase competition in Ukraine’s banking sector and its development.  

The study of the non-structured Panzar-Rosse model confirmed the hypothesis that reforming 

the banking system not only improved its stability but also improved banking competition. However, 

this situation within the banking sector of Ukraine is ambiguous – according to the classical model  

of H-statistics the level of banking competition decreased slightly compared to the pre-crisis period and is 

0.350, which indicates the strengthening of monopolistic competition in the banking sector of Ukraine. 

However, according to the modified model of Panzar-Rosse, which takes into account explanatory variables 

on the stability of banks,there was an increase in H-statistics, which indicates a tendency to reduce 

monopolistic competition and improve banking competition. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ 

This article focuses on the determination of the influence of value added tax and of gross capital 
investment on such financial indicators of the activity of agro-industrial economic entities as the 
size of the producing and the realization of products, financial results before taxation, net profit, 
payment of value added tax and of income tax to the State Budget of Ukraine. As a result of the 
research, it is established that decreasing of value added tax would increase significantly the sizes 
of the activity of agro-industrial complex. Herewith the increasing of payment to the State Budget 
of Ukraine of value added tax and of income tax happens with insignificant measure because of 
the expansion of the amounts of agro-industrial activity. It is related with whereby, that part of 
agricultural enterprises uses simplified system of taxation at which income tax is not paid to state 
budget, and other part of agricultural producers used special regime of taxation with value added 
tax to 2017, wherein this tax payment was not paid to the State Budget of Ukraine. The state can 
cover expenses and get revenues in the case, when the size of the decreasing of value added tax 
will be amounting no more 16,67% of gross capital investment. It is found out that direct and 
converse connection was existing between value added tax and amount of produce. When the 
sizes of the work of agro-industrial complex will be increasing, and because of this payment to 
state budget will be increasing, value added tax then will be in the direct connection. If state will 
be altering the rate of this tax payment and in result of this will be altering the amount of the 
producing of the products of agro-industrial economic entities, then in that case converse 
connection will exist. In future, this research can be conducted taking into account next periods 
of the activity of agro-industrial complex. 
Key words: value added tax, gross capital investment, financial resources, agro-industrial 
complex, state funds, financial indicators. 

Постановка проблеми. Податкова підтримка агропромислових компаній відіграє ключову 

роль в їх розвитку, тому що вони функціонують в такій галузі економіки України, яка забезпечує 

населення продуктами харчування і продовольчу безпеку держави. Відповідно до цього, актуальним 

питанням постає розрахунок впливу податку на додану вартість на діяльність агропромислового 

комплексу з подальшим аналізом ефективності такого видку державної підтримки. Це дасть змогу 

проводити податкове стимулювання розвитку даної галузі економіки на визначеному рівні. В даній 

роботі буде зроблено акцент на створенні системи розрахунків за кореляційно-регресійним аналізом, 

які будуть характеризувати зміну таких фінансових показників діяльності агропромислових 

підприємств, як-от: розмір виробництва і продажу продукції, фінансові результати до оподаткування, 

чистий прибуток, сплата до Державного бюджету України податку на додану вартість і податку 

на прибуток внаслідок зміни податку на додану вартість та валових капітальних інвестицій. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам податкової підтримки розвитку 

підприємств в аграрному секторі економіки в економічній літературі зазвичай приділяється велика 

увага. Доцільно виділити наукові праці автора А. М. Галайка, який досліджував вплив пільг з податку 

на прибуток на фінансові показники діяльності агропромислових фірм; напрями покриття видатків 

на податкове стимулювання розвитку даної галузі економіки шляхом надання пільг з податку 

на прибуток; вплив бюджетної підтримки агропромислового комплексу на роботу його 

господарюючих суб’єктів; напрями відшкодування видатків держави на бюджетне фінансування 

агропромислових компаній; ефективність використання валових капітальних інвестицій 

в агропромисловій сфері економіки України. Науковець Н. С. Шалімова проводила оцінювання 

розмірів бюджетного фінансування сільськогосподарських виробників з врахуванням пріоритетів 

регіонального розвитку в процесі її одержання. Державна служба статистики України кожного року 

опубліковує результати діяльності підприємницьких структур за видами економічної діяльності, 

включаючи сільське, лісове і рибне господарство. Вони охоплюють розмір виробництва і продажу 

продукції, фінансові результати до оподаткування, чистий прибуток, валові капітальні інвестиції. 

Незважаючи на численні дослідження в цій галузі, існує необхідність розрахунку впливу податку 

на додану вартість на такі показники діяльності агропромислових компаній, як-от: розмір 

виробництва і продажу продукції, фінансові результати до оподаткування, чистий прибуток, сплата 

до Державного бюджету України податку на додану вартість і податку на прибуток. Також існує 

потреба встановити співвідношення між обсягом зменшення податку на додану вартість і розміром 

валових капітальних інвестицій, яке дасть можливість державі повернути видатки на податкову 

підтримку та отримати додаткові доходи. 

Мета цієї статті є проведення аналізу впливу податку на додану вартість на фінансові 

показники діяльності підприємств агропромислового комплексу та встановлення напрямів покриття 

видатків держави на податкове стимулювання розвитку даної галузі економіки.  

Виклад основного матеріалу. Державна підтримка агропромислового комплексу передбачає 

фінансування з Державного бюджету України його суб’єктів господарювання, цінове регулювання, 

податкову підтримку, а також інші заходи непрямого впливу, які суттєво впливають на ефективну 

роботу даної галузі економіки України1. Пряма державна підтримка проводиться через надання 

бюджетних асигнувань і бюджетних позик. Надання податкових пільг є непрямим видом державної 

підтримки агропромислового виробництва в Україні2. 

Аналіз ефективності податкової підтримки розвитку підприємств в агропромисловому 

комплексі здійснюватиметься шляхом розрахунку впливу податку на додану вартість на такі 

фінансові показники їх діяльності, як-от: обсяг виробництва продукції, розмір її реалізації з податком 

на додану вартість і без даного податкового платежу, фінансові результати до оподаткування, чистий 

прибуток, сплата до Державного бюджету України податку на додану вартість та податку 

на прибуток. На основі таких розрахунків буде встановлено розмір фінансових ресурсів, котрі 

держава матиме можливість повернути шляхом сплати податку на прибуток і податку на додану 

вартість. В процесі даного аналізу не буде братися до уваги бюджетне відшкодування податку 

на додану вартість, яким являється компенсація державою обсягу цього податкового платежу, котрий 

був сплачений у вартості куплених товарів, робіт і послуг. 

У таблиці 1 наведено обсяг виробництва і продажу продукції агропромислового комплексу, 

валові капітальні інвестиції а також індекс інфляції. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Електронне сховище Уманського національного університету садівництва (2020). Методичні підходи 

до визначення рівня державної підтримки аграрного сектору <http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/4629/1/ 

Методичні%20підходи%20до%20визначення%20рівня%20державної%20підтримки%20аграрного%20сектору.pdf> 

(2020, листопад, 22). 
2 Шалімова, Н. С. (2017). Оцінка обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та 

урахування пріоритетів регіонального розвитку при її отриманні. Scientific Journal «ScienceRise», 5/2 (34), 12-17. 

<http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/102514/98192> (2020, листопад, 24). 
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Таблиця 1 

Фінансові показники діяльності агропромислових компаній  

та індекс інфляції 

Роки 

Валові 

капітальні 

інвестиції 

(млн. грн.) 

Обсяг 

виробництва 

продукції 

(млн. грн.) 

Розмір  

реалізованої 

продукції з податком 

на додану вартість 

(млн. грн.) 

Обсяг проданої 

продукції 

без податку 

на додану вартість 

(млн. грн.) 

Податок 

на додану 

вартість  

(млн. грн.) 

Індекс 

інфляції 

Індекс інфляції 

з наростаючим 

підсумком 

2005 6406,9 95520 39957,9 39387,9 570,0 1,103 1,103 

2006 7148,8 99154 38144,6 37287,4 857,2 1,116 1,231 

2007 10212,1 114031 51806,2 50812,4 993,8 1,166 1,435 

2008 15734,9 157208 71190,3 69634,5 1555,8 1,223 1,755 

2009 10186,5 159187 79618,2 78295,8 1322,4 1,123 1,971 

2010 11352 189373 101301,0 99891,4 1409,6 1,091 2,151 

2011 16892,2 253485 128257,7 126961,2 1296,5 1,046 2,250 

2012 19205,8 261707 164495,9 162611,1 1884,8 0,998 2,245 

2013 18919,1 306998 161792,1 161130,3 661,8 1,005 2,256 

2014 18582,4 381227 214574,4 213929,8 644,6 1,249 2,818 

2015 29798,5 558788 363509,0 362310 1199,0 1,433 4,038 

2016 50319,6 655569 411477,4 403645,8 7831,6 1,124 4,539 

2017 64084,1 727352 472280,1 454380,1 17900,0 1,137 5,161 

2018 66576,3 871971 542096,9 525096,9 17000 1,098 5,667 

Джерело: складено автором на основі даних1 

 

Динаміка вартісної оцінки масштабів діяльності агропромислових господарюючих суб’єктів 

частково залежить від інфляції. Для того, щоб в подальшому аналізі виключити вплив інфляційних 

процесів необхідно відкоригувати дані на індекс інфляції з наростаючим підсумком. У таблиці 2 

представлено відкориговані фінансові показники діяльності (обсяг виробництва і реалізації продукції, 

фінансові результати до оподаткування, чистий прибуток, податок на додану вартість) 

агропромислового сектору економіки України, які скореговані на індекс інфляції з наростаючим 

підсумком. 

Для визначення впливу податку на додану вартість на фінансові показники діяльності 

агропромислових фірм буде побудовано лінійну кореляційно-регресійну модель, у котрій 

результуючою ознакою виступатиме розмір виробництва агропромислової продукції, а факторними 

ознаками – податок на додану вартість і обсяг проданої продукції без цього податкового платежу. 

У таблиці 3 представлено результати кореляційно-регресійного аналізу впливу податку на додану 

вартість і розміру реалізованої продукції на обсяг виробництва в агропромисловому комплексі. 

 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту 

за видами економічної діяльності за 2001-2013 <http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm> 

(2020, листопад, 16); Галайко, А. М. (2019). Оцінка впливу бюджетної підтримки агропромислового комплексу 

на фінансові показники діяльності його суб’єктів господарювання. Економіка та держава, 9, 115-122. 

<http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4408&i=18> (2020, листопад, 25); Галайко, А. М. (2019). Оцінка впливу 

валових капітальних інвестицій в агропромисловому комплексі на обсяг виробництва його суб’єктів підприємництва. 

Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки: збірник матеріалів III Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 19 жовтня 2019 р.), 9-11; Мінфін (2020). Індекс інфляції 

в Україні <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/> (2020, листопад, 16); Кузнєцова, М. (2019). 

Діяльність суб’єктів господарювання. Статистичний збірник, 163 <http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ 

Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm> (2020, листопад, 14); Agropolit.com (2019). Структура сплачених податків 

агросектором за 2017-2018 роки: за видами та сферами діяльності 

<https://agropolit.com/infographics/view/91> (2020, листопад, 18). 
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Таблиця 2 

Скореговані на індекс інфляції з наростаючим підсумком  

обсяг виробництва і продажу продукції, валові капітальні інвестиції  

і податок на додану вартість в агропромисловому комплексі 

Роки 

Валові 

капітальні 

інвестиції 

(млн. грн.) 

Обсяг 

виробництва 

продукції (млн. 

грн.) 

Розмір реалізованої 

продукції з податком 

на додану вартість 

(млн. грн.) 

Обсяг проданої 

продукції без податку 

на додану вартість (млн. 

грн.) 

Податок на додану 

вартість (млн. 

грн.) 

2005 5808,6 86600,2 36226,6 35709,8 516,8 

2006 5807,6 80550,9 30988,0 30291,6 696,4 

2007 7115,0 79448,3 36094,7 35402,3 692,4 

2008 8963,9 89559,1 40556,1 39669,8 886,3 

2009 5167,5 80753,8 40389,4 39718,6 670,8 

2010 5278,4 88053,9 47102,5 46447,1 655,4 

2011 7509,1 112681,2 57014,2 56437,8 576,4 

2012 8554,6 116569,2 73269,6 72430,0 839,5 

2013 8385,0 136062,4 71706,7 71413,4 293,3 

2014 6593,9 135276,9 76140,9 75912,2 228,7 

2015 7378,8 138369,7 90013,8 89716,9 296,9 

2016 11085,7 144426,2 90651,2 88925,8 1725,4 

2017 12417,0 140932,7 91509,6 88041,3 3468,3 

2018 11748,1 153868,2 95658,5 92658,7 2999,8 

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків 

 

Таблиця 3 

Результати кореляційно-регресійного аналізу 

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків 

 

Множинний R 0,9748   

R – квадрат 0,9503 

Нормований R – 

квадрат 
0,9413 

Стандартна 

помилка 
6790,6 

  

Спостереження 14 

Дисперсійний аналіз 

 

 df SS MS F Значення F 

Регресія 2 9702888976 4851444488 105,2 0,0000001 

Залишок 11 507230361,3 46111851   

Всього 13 10210119337    

Оцінка параметрів рівняння регресії    

 
Коефіцієнти 

Стандарт 

на помилка 
t-статистика P-значення Нижнє 95,0% 

Верхнє 

95,0% 

Y-перетин 41301,96 5302,343 7,789 0,00001 29631,6 52972,3 

Змінна X1 -0,377 2,180 -0,173 0,866 -5,174 4,420 

Змінна X2 1,171 0,093 12,597 0,0000001 0,967 1,376 
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Адекватність моделі буде визначено за F-критерієм Фішера. Для цього будуть встановлені 

ступені вільності df1 = 2, df2 = 11. Критичне значення F-критерієм Фішера дорівнює 3,98. Розрахункове 

значення F-критерієм Фішера дорівнює 105,2, яке є більшим за критичне. Тому дана модель є 

адекватна реальній дійсності.  

Лінійна кореляційно-регресійна модель, що описує залежність виробництва від податку 

на додану вартість і від обсягу реалізованої продукції без даного податкового платежу має наступний 

вигляд: 

  (1) 

де, у – результуюча ознака обсяг виробництва продукції в агропромисловому комплексі (грн.),  

х1 – факторна ознака податок на додану вартість (грн.), x2 – факторна ознака розмір реалізованої 

продукції без податку на додану вартість (грн.).  

Проведений аналіз показав, що скорочення податку на додану вартість на 1 грн. зумовлює 

збільшення розміру виробництва агропромислових підприємств на 0,377 грн., а зростання обсягу 

проданої продукції без податку на додану вартість на 1 грн. збільшує обсяг виробництва 1,171 грн.  

Збільшення валових капітальних інвестицій на 1 грн. спричиняє зростання розміру виробництва 

агропромислової продукції на 8,681 грн. Підвищення обсягу виготовлення продукції на 1 грн. 

зумовлює розширення величини її реалізації з податком на додану вартість на 0,834 грн., а без цього 

податкового платежу – на 0,817 грн. В разі приросту розміру проданої продукції без податку 

на додану вартість на 1 грн., фінансові результати до оподаткування збільшаться 0,355 грн, а чистий 

прибуток – на 0,352 грн. Дослідження проведено з врахуванням 2018 року1.  

При розрахунку обсягу реалізованої продукції з податком на додану вартість не береться 

до уваги бюджетне відшкодування даного податкового платежу. У таблиці 4 представлено 

розрахунки впливу податку на додану вартість на фінансові показники діяльності суб’єктів 

господарювання в агропромисловому комплексі за допомогою надбудови “Solver” MS Excel. В даній 

таблиці факторна ознака впливає на результативну ознаку в другій колонці і на результуючу ознаку 

в третій колонці. Ознака в другій колонці ще є факторною і вона впливає на результативну ознаку 

в третій колонці. 

Проведені розрахунки свідчать, що з 1 грн. податку на додану вартість, який потрачений 

на підтримку агропромислового комплексу держава може повернути 0,006 грн. цього податку 

від зростання обсягів діяльності в даній галузі економіки, а також матиме змогу повернути 0,001 грн. 

грошових коштів від зростання податку на прибуток. В підсумку, державний бюджет поверне 

0,007 грн. (0,006 грн. + 0,001 грн.) та фактично буде витрачати на податкову підтримку розвитку 

агропромислових суб’єктів господарювання 0,993 грн. (1 грн. – 0,007 грн.) на 1 грн.  

Зниження податку на додану вартість суттєво збільшує розмір виробництва і продажу 

продукції, фінансові результати до оподаткування і чистий прибуток в агропромисловому комплексі. 

У свою чергу зростає даний податковий платіж і податок на прибуток внаслідок збільшення обсягів 

діяльності агропромислових суб’єктів господарювання, але незначною мірою. Це пов’язано з тим, що 

частина сільськогосподарських підприємств користується спрощеною системою оподаткування, при 

котрій податок на прибуток не справляється до Державного бюджету України, а інша частина 

сільгоспвиробників до 2017 року використовувала спеціальний режим оподаткування податком 

на додану вартість, при якому цей податковий платіж також не сплачувався до Державного бюджету 

України. Виходячи з цього, державна підтримка агропромислового сектору економіки в частині 

зменшення податку на додану вартість є ефективною тільки з точки зору збільшення масштабів 

діяльності даної галузі.  

Між податком на додану вартість і обсягом виробництва продукції є прямий і обернений 

зв’язки. Якщо розміри діяльності агропромислових компаній зростатимуть, і вони будуть 

збільшувати сплату до Державного бюджету України податку на додану вартість, то існуватиме 

прямий зв’язок. Коли держава буде зменшувати ставку цього податку, то розмір виготовлення 

продукції збільшуватиметься. У такому разі остерігатиметься обернений зв’язок. 

 
1 Галайко, А. М. (2020). Перспективи отримання державою додаткових доходів в агропромисловому комплексі. 

Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика: матеріали III Міжнародного літнього 

наукового симпозіуму (м. Одеса, 24-25 липня 2020 р.), 54-58. 
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На рисунку 1 наведено вплив податку на додану вартість і валових капітальних інвестицій 

на фінансові показники діяльності агропромислового сектору економіки України. 

 

Таблиця 4 

Результати розрахунків 

Факторна  

ознака 

Одночасно факторна  

і результативна ознака 
Результативна ознака 

колонка 1 колонка 2 колонка 3 

1) Зменшення 

ПДВ на 1 грн. 

2) Зростання 

валових 

капітальних 

інвестицій  

на 6 грн. 

Збільшення обсягу виробництва 

продукції на:  

1) 0,377 грн.; 2) 52,09 грн. 

Зростання обсягу реалізованої продукції з ПДВ на:  

1) (0,377 грн. * 0,834 грн.) / 1 грн. = 0,314 грн.; 

2) (52,09 грн.* 0,834 грн.) / 1 грн. = 43,44 грн. 

Збільшення обсягу реалізованої продукції без ПДВ 

на:  

1) (0,377 грн. * 0,817 грн.) / 1 грн.= 0,308 грн.;  

2) (52,09 грн. * 0,817 грн.) / 1 грн. = 42,554 грн. 

 Збільшення обсягу проданої 

продукції без ПДВ на:  

1) 0,314 грн.; 2) 42,554 грн. 

Зростання фінансових результатів до оподаткування 

на:  

1) (0,308 грн. * 0,355 грн.) / 1 грн. = 0,109 грн. 

2) (42,554 грн. * 0,355 грн.) / 1 грн. = 15,107 грн. 

Зростання чистого прибутку на:  

1) (0,308 грн. * 0,352 грн.) / 1 грн. = 0,108 грн. 

2) (42,554 грн. * 0,352 грн.) / 1 грн. = 14,979 грн. 

Зростання фінансових 

результатів до оподаткування на:  

1) 0,109 грн.; 2) 15,107 грн.  

і зростання чистого прибутку на:  

1) 0,108 грн.; 2) 14,979 грн. 

Збільшення сплати до державного бюджету податку 

на прибуток на:  

1) 0,109 грн. – 0,108 грн. = 0,001 грн. 

2) 15,107 грн. – 14,979 грн. = 0,128 грн. 

Зростання обсягу реалізованої 

продукції з ПДВ на: 

1) 0,314 грн.; 2) 43,44 грн.  

та зростання обсягу реалізованої 

продукції без ПДВ на: 

1) 0,308 грн; 2) 42,554 грн. 

Збільшення сплати до державного бюджету ПДВ на:  

1) 0,314 грн. – 0,308 грн. = 0,006 грн. 

2) 43,44 грн. – 42,554 грн. = 0,886 грн. 

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків 

 

Податкова підтримка агропромислового виробництва коштує державі значних сум бюджетних 

коштів. Тому необхідно здійснити пошук додаткових джерел фінансових ресурсів для проведення 

непрямої державної підтримки в умовах дефіциту Державного бюджету України. Компенсувати 

державні видатки можна лише у випадку надання податкової підтримки при умові залучення 

підприємствами в свою діяльність у приватних інвесторах чи у держави певного обсягу капітальних 

інвестицій. Відповідно до цього, актуальним питання постає розрахунок такого розміру податкової 

підтримки та інвестиційних ресурсів, щоб покрити державні видатки чи забезпечити доходи від 

такого стимулювання. Для цього будуть використані розрахунки впливу обсягів виробництва і 

реалізації агропромислової продукції без податку на додану вартість, на фінансові результати 

до оподаткування і на чистий прибуток, а також на сплату до Державного бюджету України податку 

на додану вартість і податку на прибуток.  

Збільшення валових капітальних інвестицій на 6 грн. зумовить зростання розміру виробництва 

продукції агропромислових суб’єктів господарювання на 52,09 грн., розміру реалізованої продукції 

з податком на додану вартість на 43,44 грн., обсягу проданої продукції без податку на додану вартість 

на 42,554 грн., фінансові результати до оподаткування на 15,107 грн. та чистий прибуток на 14,979 

грн. Також справляння до Державного бюджету України податку на додану вартість збільшиться 

на 0,886 грн., а податку на прибуток на – 0,128 грн. 
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Рис. 1. Вплив податку на додану вартість і валових капітальних інвестицій  

на фінансові показники діяльності агропромислового комплексу 

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків 

 

Якщо держава зумовить зростання валових капітальних інвестицій на 6 грн. і зниження податку 

на додану вартість на 1 грн., то загальний розмір податкових платежів до бюджету (податку 

на прибуток і податку на додану вартість) підвищиться на 1,021 грн. (0,886 грн. + 0,128 грн. + 

+ 0,006 грн. + 0,001 грн.). Згідно з цим, держава матиме змогу покрити 1 грн., котра була потрачена 

на податкове стимулювання розвитку агропромислового комплексу і додатково отримати 0,021 грн. 

доходів. Доходи держава одержуватиме, коли вона збільшить податкову підтримку не вище 1 грн. 

І валові капітальні інвестиції в агропромисловому секторі економіки зростуть не нижче 6 грн. 

Це будуть доходи від зростання обсягів роботи агропромислових компаній в результаті збільшення 

валових капітальних інвестицій, котрі будуть покривати видатки на зростання податкової підтримки 

та частково покриватимуть загальні видатки на податкове стимулювання розвитку фірм 

в агропромисловому комплексі. Для повного покриття видатків на непряме державне фінансування 

агропромислових фірм необхідно досягнути такого стану, щоб розмір податкової підтримки був 

не вище 16,67% валових капітальних інвестицій. В інших випадках держава нестиме видатки 

на податкове стимулювання розвитку виробництва в агропромисловому комплексі. На основі такого 

підходу є змога формувати такі державні програми податкової підтримки, які дадуть можливість 

нарощувати об’єми агропромислової діяльності та забезпечувати надходження до державного 

бюджету додаткових грошових ресурсів на визначеному рівні. 

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що зменшення податку на додану 

вартість зумовлює значне зростання розміру виробництва та продажу агропромислової продукції, 

Зменшення податку на додану вартість на 1 грн. 
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Зростання фінансових результатів 

до оподаткування на 0,109 грн. 

Зростання 

чистого 

прибутку 

на 0,108 грн.  

Збільшення податку 

на додану вартість 

на 0,006 грн.  

Збільшення податку на прибуток на  

0,001 грн.  
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Зростання валових капітальних інвестицій на 6 грн. 
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фінансових результатів до оподаткування, чистого прибутку. У свою чергу сплата до Державного 

бюджету України податку на прибуток і податку на додану вартість внаслідок розширення масштабів 

діяльності агропромислового комплексу збільшиться невеликою мірою. Це пов’язано з тим, що 

частина сільгоспвиробників користується спрощеною системою оподаткування, при котрій податок 

на прибуток не сплачується до Державного бюджету України, а інша частина сільськогосподарських 

підприємств до 2017 року користувалася спеціальним режимом оподаткування податком на додану 

вартість, котрому даний податковий платіж не справлявся до Державного бюджету України. 

Відповідно до того, держава буде нести видатки на такий вид податкової підтримки 

агропромислового сектору економіки України. Для того, щоб покрити видатки і отримати доходи 

держава має здійснювати податкову підтримку за умови залучення одержувачами певного розміру 

капітальних інвестицій. Для цього розмір зниження податку на додану вартість має бути не більше 

16,67% валових капітальних інвестицій. 

Перспективами подальших досліджень є визначення впливу податку на додану вартість 

на фінансові показники роботи агропромислових компаній з врахуванням наступних періодів їх 

діяльності з метою отримання більш актуальних і точних даних для подальшого аналізу. 
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