
 

 

 

 

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY  

A MANAGEMENTU 

Svazek 8  

4. vydání 

2022 

 

• 

 

EUROPEAN JOURNAL  

OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

Volume 8  

Issue 4  

2022 

 

 

 

 

 
DOI: 10.46340/eujem.2022.8.4 



Přístup redakce 

«Evropský časopis ekonomiky a managementu» – mezinárodní časopis věnovaný aktuálním otázkam 

ekonomiky a managementu. 

Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní články, což představují důležité inovativní, 

teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech vědy. V časopisu 

se uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro ověření vědecké kvalifikace článků. 

Evropský časopis ekonomiky a managementu má velký zájem zejména o výzkumy 

v makroekonomických tématech, kteří mohou prokázat perspektívní způsoby rozvoje ekonomiky země 

a take odrážejí zkušenosti úspěšného rozvoje národního hospodářství. 

 

Redakční kolégie: 

Natalia Andrejeva, PhD., Doctor ekonomických věd, vedoucí výzkumník oddělení ekonomických 

a ekologických problémů pobřežních regionů, Ústav problemů trhu a hospodářských a ekologických studia 

(Ukrajina) 

Artem Bardas, PhD., Doctor ekonomických věd, profesor, Nacionální technická univerzita «Dniprovská 

politechnika» (Ukrajina) 

Anatolii Goncharuk, PhD., Doktor ekonomických věd, profesor, vedoucí katedry podnikové a obchodní 

administrativy a ekonomiky a podnikové bezpečnosti, Mezinárodní gumanitární Univerzita (Ukrajina) 

Igor Gucal, PhD., Doctor ekonomických věd, profesor, vedoucí katedry Financi podníků a pojišťování 

Ternopilské Národní ekonomická university (Ukrajina) 

Natalia Ivashchuk, PhD., profesor, Akadémie hutníctví a hornictví v Krakově, fakulta managementu, 

karedra řízení v energetice (Polsko) 

Mariuszcz Kudelko, PhD., profesor, Akadémie hutníctví a hornictví v Krakově, fakulta managementu, 

karedra správy zaměstnanců (personnel management) a Obchodního práva (Polsko) 

Dagmar Levická, PhD., profesor, Akadémie hutníctví a hornictví v Krakově, fakulta managementu, 

karedra správy zaměstnanců (personnel management) a Obchodního práva (Polsko) 

Oleksandra Moskalenko, PhD., Doctor ekonomických věd, profesor, Státní vysoké školy “Kyjivská 

národní ekonomická univerzita jm. Vadima Het´mana” (Ukrajina) 

Inna Riepina, PhD., Doctor ekonomických věd, profesor, Státní vysoké školy “Kyjivská národní 

ekonomická univerzita jm. Vadyma Het´mana” (Ukrajina) 

Beata Stępen´, PhD., Vedoucí business-studia pro absolventi Univerzity Vyšší Školy Ekonomické 

v Poznani (Polsko) 

Stanislav Šidlo, PhD., profesor, Akadémie hutníctví a hornictví v Krakově, fakulta managementu, 

katedra řízení v energetice (Polsko) 

Yurii Zajtsev, PhD., Doctor ekonomických věd, profesor, Státní vysoké školy “Kyjivská národní 

ekonomická univerzita jm. Vadima Het´mana” (Ukrajina) 

 

Administrativní redaktor: 

Dilara Gadzhyieva, PhD (Ukrajina) 

 

 

Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázech Index Copernicus International 
Journals Master List:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46667 

 



Editorial Policy 

The European Journal of Economics and Management is international journal dedicated to topical issues 

of economy and management. The journal aims at publishing of high quality articles that may bring 

innovative and significant theoretical, conceptual, methodological and empirical contribution to relevant 

scientific fields. The journal works with anonymous peer-review system that verifies scientific quality 

of submitted articles. 

The European Journal of Economics and Management has a particular interest in macroeconomic 

researches that may demonstrate promising ways of national economy development, but by no means 

restricts its interests to these spaces, welcoming any relevant contribution from and about different parts 

of the World. 

The European Journal of Economics and Management accepts original materials which are not under 

consideration elsewhere at the time of submission and does not accept already published materials. 

 

Editorial Committee: 

Natalya Andryeyeva, D. Sc. in Economic Science, Professor, main scientific specialist of the department 

of economic and ecological problems of seaside’s regions, Institute of market, economic and ecological 

studies (Ukraine) 

Artem Bardas, D. Sc. in Economic Science, Professor, Dnipro National University of Technology 

(Ukraine) 

Anatoliy G. Goncharuk, D. Sc. in Economic Science, Professor, International Humanitarian University 

(Ukraine) 

Igor Gutsal, D. Sc. in Economic Science, Professor, Ternopol National Economic University (Ukraine) 

Natalia Iwaszczuk, dr hab., Professor, AGH University of Science and Technology, Faculty 

of Management, Head of the Department of Energy Administration (Poland) 

Mariusz Kudełko, dr hab., Honoured Professor, AGH University of Science and Technology, Faculty 

of Management, Department of Personnel Administration and Economic Law (Poland) 

Dagmara Lewicka, dr hab., Honoured Professor, AGH University of Science and Technology, Faculty 

of Management, Department of Personnel Administration and Economic Law (Poland) 

Oleksandra Moskalenko, D.Sc. in Economic Science, Professor, State Higher Education Establishment 

“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” (Ukraine) 

Inna Riepina, D.Sc. in Economic Science, Professor, State Higher Education Establishment 

"Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman" (Ukraine) 

Beata Stępień, Professor, Head of Postgraduate International Business Studies Poznan University 

of Economics (Poland) 

Stanisław Szydło, dr hab., Professor, AGH University of Science and Technology, Faculty 

of Management, Department of Energy Administration (Poland) 

Yurii Zaitsev, D.Sc. in Economic Science, Professor, State Higher Education Establishment 

“Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman” (Ukraine) 
 

Administrative Editor: 

Dilara Gadzhyieva, PhD (Ukraine) 
 

 

The Journal is indexed in the Index Copernicus International Journals Master List: 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46667 
 

_________________________________________________________________________ 

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 
Evidenční číslo: MK ČR E 22310 

Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO 

Adresa: Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 

http://eujem.cz 



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

4 

Table of contents 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS  

Alina Polukhina, IMPACT OF GLOBAL DEOFFSHORIZATION  

ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY ............................................................................................... 5 

GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY 

Oleksandr Demchenko, Anna Iagodzinska, Vadym Ostrikov, Dmytro Litvinov, FORMATION  

OF THE STATE POLICY OF FOOD PROVISION OF THE POPULATION ON THE BASIS  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR ................................ 11 

MANAGEMENT AND ECONOMICS OF ENTERPRISES 

Yevhen Sytnyk, CONTINUUM OF TRANSACTION ACTIONS AND SPECIFICATION  

OF THE TERMS OF THE EXISTENCE OF THE FIRM .................................................................... 25 

ECONOMIC ANALYSIS 

Manana Nanitashvili, CONSUMER’S ECONOMIC INTERESTS ...................................................... 33 

 
REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in Czech) ........................................................................... 37 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in English) ......................................................................... 43 

  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 4 2022 

5 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

DOI: 10.46340/eujem.2022.8.4.1 

Alina Polukhina, PhD in Political Science 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3475-448X 

IMPACT OF GLOBAL DEOFFSHORIZATION 

ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

Аліна Полухіна, к. політ. н. 

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ НА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

The article defines the main goal of global deoffshorization – equal conditions for the movement 
of capital between countries, without giving advantages to countries with better tax conditions. 
Accordingly, countries with high taxes – that is why capital inflows are decreasing – are starting 
to introduce institutional and legal mechanisms in order to evade taxation with the help 
of offshore zones. The Plan OECP/G20 BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) is 
characterized. Under conditions of global deoffshorization, capital will move between countries 
on the same terms. This will ensure the movement of capital without favoring countries with more 
attractive tax conditions. From now on, the global business will choose other conditions when 
choosing a jurisdiction for conducting foreign economic activities. After weighing 
all the advantages and disadvantages of global de-offshorization, it will have a positive effect 
on foreign economic activity. Establishing the same and fair economic conditions will help attract 
investments to the country, regardless of whether they have a preferential tax regime or not. 
Today, the world community is moving towards ensuring an even flow of capital into the world 
economy, which will create real prerequisites for the development of foreign economic relations. 
World business will have more opportunities to choose the jurisdiction of its foreign economic 
activity. The implementation of BEPS measures, in the context of rules and mandatory exchange 
of tax information, will stimulate Ukrainian businesses to transfer profits offshore it was 
determined. At the regional level, registration or cooperation with offshore companies 
can demonstrate how a company does business. It is especially worth considering the situation 
in detail if there are dozens or hundreds of such operations in offshore jurisdictions. It is better 
to think about the transparency of an enterprise that massively cooperates with offshore 
companies. 
Keywords: offshore, onshore, deoffshorization, BEPS Action Plan, foreign economic activity. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації однією з проблем міжнародного руху капіталу, 

особливо для країн з ринками, що формуються, є проблема втечі капіталу. Відповідно  

до методології Світового банку розміри втечі капіталу підраховуються як сальдо поточного 

платіжного балансу країни плюс сальдо руху акцій плюс зміна валютних резервів та приріст 

зовнішнього боргу.  

Офшорні зони використовуються як для легальних, так і злочинних цілей. Легальні схеми 

застосовуються здебільшого для мінімізації оподаткування та виведення прибутку, надання 

анонімності власникам рахунків. Нелегальне використання переваг офшорних юрисдикцій зводиться 

до ухилення від сплати податків, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування 

тероризму. Податкові гавані становлять інтерес для міжнародних фінансових інститутів, 

транснаціональних корпорацій, міжнародних та регіональних злочинних співтовариств, 

які використовують їх для різних цілей. 

Основного удару по репутації офшорних кампаній завдав скандал, який розгорівся після 

публікації «панамських документів» компанії «Mossack Fonseca & Co». Можливо, цей список 
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не сколихнув би громадськість, особливо європейців, якби в ньому не були імена посадовців і 

політиків, які не мають законного права займатися бізнесом1. Відтак вони використовували компанії-

нерезиденти для проведення сумнівних операцій, часто для отримання хабарів та відмивання грошей. 

Більше того, «Панамські документи» містили докази того, що офшорні компанії використовуються 

для торгівлі зброєю та фінансування тероризму. У підсумку все це прискорило процес, який зараз 

відомий під терміном «деофшоризація. 

Звичайно, світове поширення офшорного бізнесу, невипадково, і роль карликових країн, якими 

є більшість офшорних зон, мінімальна. В останні роки боротьба з негативними наслідками діяльності 

«податкових гаваней» опинилася у центрі уваги світової економічної спільноти. Деофшоризація 

національної економіки стала також однією з центральних та пріоритетних у державній політиці 

України.  

Метою статті є аналіз впливу деофшоризації на зовнішньоекономічну діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Протягом усієї світової історії ключовими національними 

інтересами держави були захист суверенітету, забезпечення безпеки та процвітання, якого можна 

було досягти лише за умови високої конкурентоспроможності економіки. 

Однією із стратегій підвищення конкурентоспроможності для багатьох країн та територій стало 

надання тих чи інших пільгових режимів оподаткування. Виникнення та розвиток так званих 

офшорних зон перетворилося на один із двигунів процесу глобалізації. Однак у міру зростання 

ступеня фінансово-економічної взаємозалежності їхня діяльність почала викликати все більшу 

стурбованість національних держав та міжнародних організацій. 

Деофшоризація у широкому сенсі – це збільшення податкової бази та запровадження податку 

на прибуток (анти-BEPS). У вузькому сенсі деофшоризація – прояв активів, запровадження низьких 

податків та офшорних юрисдикцій та оподаткування таких активів2. Отже, із запропонованих 

визначень поняття, деофшоризація – це «проведення комплексу заходів на рівні держави в різних її 

сферах, зокрема у правовій, законодавчій та інформаційній, для зниження чи виключення 

можливостей розмивання оподатковуваної бази або виведення прибутку з-під оподаткування. Мета 

деофшоризації полягає у включенні до загальної корпоративної бази оподаткування компаній задля 

припинення розмивання бази оподаткування»3. І. М. Товкун доцільно відзначає, що головна мета 

глобальної деофшоризації – рівні умови руху капіталу між державами, без надавання переваг для 

країн у яких кращі умови оподаткування4. Відповідно країни у яких високі податки – тому і 

надходження капіталу зменшуються починають запроваджувати інституційно-правові механізми для 

того, щоб ухилятись від оподаткування за допомогою офшорних зон. 

У світі існує декілька антиофшорних ініціатив: американська FATCA (Закон про податкову 

звітність зарубіжних рахунків – Foreign Account Tax Compliance Act), План OECP/G20 BEPS (План 

протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування), П’ята 

директива ЄС (5 AML Directive), «чорний» список ЄС юрисдикцій, які не співпрацюють у сфері 

оподаткування5. І переважна кількість держав приєднується до таких ініціатив, щоб не потрапити 

до «чорних» та «сірих» списків ЄС. 

Вважаю, що окремої уваги заслуговує характеристика Плану OECP/G20 BEPS (План протидії 

розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування). Світова спільнота 

усвідомила, що недостатня боротьба з податковим шахрайством і збереження конфіденційності 

бенефіціарних власників у наш час є небезпечним марнотратством. З цим потрібно було боротися, 

тому був створений план BEPS. BEPS – це не закон, а план дій. На початку 2010-х років розвинені 

країни домовилися змінити підходи до сплати податків, і результатом цих домовленостей став цей 

документ. План складається з 15 кроків (дій), мета яких – зробити збитковими схеми мінімізації 

податків. У тій чи іншій формі положення плану BEPS реалізують практично всі країни світу. 

 
1 Global Deoffshorization. Part One: About good and bad Offshores Financial Centres (OFCs). Kyiv Post.  

Ukraine’s global voice. <https://www.kyivpost.com/business-wire/global-deoffshorization-part-one-about-good- 

and-bad-offshores-financial-centres-ofcs.html#pll_switcher>. 
2 Шокрута, В. (2018). Глобальна деофшоризація та її вплив на ЗЕД. Юридична газета online.  

<https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/globalna-deofshorizaciya-ta-yiyi-vpliv-na-zed.html/>.  
3 Там само. 
4 Товкун, І. М. (2019). Особливості правового регулювання діяльності офшорних компаній в умовах 

деофшоризації. Юридичний науковий електронний журнал, 3. <http://www.lsej.org.ua/3_2019/28.pdf>. 
5 Там само. 
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Тим часом ті, хто виступає проти процесу, потрапляють до «чорних списків» юрисдикцій, які 

не співпрацюють у боротьбі з податковим шахрайством1. На практиці це означає, що співпраця 

з контрагентами з цих країн передбачатиме додаткову перевірку транзакцій і складну процедуру 

відкриття рахунків для резидентів таких юрисдикцій. 

Усі пункти плану BEPS передбачають обкладати податками великі корпорації в усіх країнах, 

де вони отримують прибуток. Пункти плану BEPS передбачають внесення змін до всіх угод 

про уникнення подвійного оподаткування, щоб вони не могли використовуватися для ухилення 

від сплати податків і виведення прибутку. Пункти плану BEPS, на додаток до існуючої Конвенції 

MLI, передбачають нові правила трансфертного ціноутворення. Однак головне те, що вони 

регулюють автоматичний обмін податковою інформацією (AEOI) між країнами, що вперше сталося 

у 2018 році. 

«Формула» обміну проста: протягом року банки та фінустанови збирають інформацію про 

клієнтів-нерезидентів і передають її до податкової служби. Фіскальні органи сортують ці дані та 

відправляють їх колегам за кордон (якщо між країнами укладено відповідну угоду)2. Важливо, що цей 

процес відбувається автоматично, без запитів. 

Поступившись тиску з боку ОЕСР і взявши на себе зобов’язання запровадити план BEPS3 

(принаймні його 4 кроки), Британські Віргінські Острови, Маршаллові Острови, Беліз  та інші 

юрисдикції внесли зміни до свого податкового законодавства. Це була найбільша подія початку 

2019 року в міжнародному бізнесі. Ці зміни перетворили офшорні компанії на оншорні. Тепер вони 

зобов’язані мати офіс і працівників за місцем реєстрації, вести реальну господарську діяльність і 

вести облік за місцем роботи. Такі компанії також більше не підпадають під визначення OFC, 

оскільки вони стали «оншорними». Крім того, утримання таких споруд зараз вимагає серйозних 

витрат (від 50 тисяч доларів), які не кожному по кишені. Проте деофшоризація тільки набирає 

обертів, як і реалізація плану BEPS. На сьогоднішній день угоду про реалізацію плану ратифікували 

близько десятка держав, хоча підписантів більше сотні. Україна також бере активну участь  у цьому 

процесі. Незважаючи на те, що не так багато країн ратифікували угоду, процес того вартий. Ще раз 

нагадаю, що обмін податковою інформацією вже відбувся; країни вносять зміни  до угод про 

уникнення подвійного оподаткування, а OFC перетворилися на «оншори». Тому навіть без 

формального затвердження на національному рівні план BEPS вже працює. Більш того, було б 

помилкою вважати, що це тимчасове явище. Світ змінюється на наших очах. Він уже змінився і 

не буде таким, як раніше. 

У даній статті розглядається вплив глобальної деофшоризації на зовнішньоекономічну 

діяльність. Відзначимо, що сприятливі податкові умови приваблюють міжнародний бізнес. 

Підприємства мають можливість оптимізувати оподаткування прибутку. Звичайно, запровадження 

офшорних зон в окремих країнах лише збагатило економіку цих країн, створивши нерівномірний 

потік капіталу між країнами. Збагачення економік окремих країн за рахунок привабливих податкових 

умов створює проблеми для світової економіки4. Наявність офшорних зон, з одного боку, стимулює 

зовнішньоекономічну діяльність, але з іншого – не створює справедливих умов для бізнесу. Сьогодні 

практично всі країни світу тримають курс на деофшоризацію. Зараз використання офшорних 

структур без їх відповідного декларування стає дуже ризикованим для підприємств. Глобальна 

деофшоризація вимагає від міжнародного бізнесу рівноправного здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. Зникнення офшорів сприятиме рівномірному розподілу податків та інвестицій між ними 

країни. Це буде вигідно як для світової економіки в цілому, так і для економіки кожної держави 

окремо. В умовах глобальної деофшоризації капітал буде рухатися між країнами на однакових 

умовах. Це забезпечить рух капіталу без надання переваги країнам із більш привабливими умовами 

оподаткування. Відтепер світовий бізнес обиратиме інші умови при виборі юрисдикції для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Зваживши всі переваги та недоліки глобальної деофшоризації, 

 
1 Pylypiuk, I. (2019). Global Deoffshorization. Part 2: From Offshore to Onshore. Kyiv Post. Ukraine’s global voice. 

<https://www.kyivpost.com/business-wire/global-deoffshorization-part-2-from-offshore-to-onshore.html#pll_switcher>. 
2 Там само. 
3 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. OECD. <https://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-

and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>. 
4 Khalatur, S., Radzevicius, G., Velychko, L., Fesenko, V., Kriuchko, L. (2019). Global deoffshorization  

and its impact on the national and regional economies of eastern european countries. Problems and Perspectives  

in Management, 17(3), 293-305. <doi:10.21511/ppm.17(3).2019.24>. 
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вона позитивно вплине на зовнішньоекономічну діяльність. Встановлення ж і справедливі економічні 

умови допоможуть залучити інвестиції в країну, незалежно від того, чи мають вони пільговий 

податковий режим чи ні. Сьогодні світова спільнота рухається до забезпечення рівномірного 

надходження капіталу у світову економіку, що створить реальні передумови для розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків. Світовий бізнес матиме більше можливостей вибору юрисдикції 

своєї зовнішньоекономічної діяльності.  

Окремо заслуговують на уваги особливості та недоліки антиофшорної політики в Україні – 

низька ефективність інституту трансфертного ціноутворення, який у розвинутих країнах є одним 

із найефективніших інструментів протидії виведенню активів в офшорні юрисдикції. Позитивні 

зміни в цьому плані відбулися із внесенням змін до Податкового кодексу України1, згідно з якими 

з 2020 року відзначається, що в частині адміністрування податків, в межах Податкового кодексу 

України вводиться новий для платників податків принцип, так званої, винної відповідальності 

платника податків за податкові правопорушення; визначаються вимоги до правильності рішень 

контролюючих органів про накладення штрафів на платників податків; закріплюється перелік 

податкових правопорушень з боку контролюючих органів і матеріальна відповідальність органу 

за неправомірні дії його посадових осіб, що однозначно надасть бізнесу деякі важелі впливу та 

більш дієву позицію захисту від неправомірних дій податківців, а для самих податківців це важелі 

стримування2. Такі зміни вимагають лише великих підприємств подавати аудити щодо правил 

трансфертного ціноутворення, таким чином розвантажуючи малий та середній бізнес3. 

Щодо реалізації положень плану дій BEPS запроваджується: концепція оподаткування прибутку 

контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи; трирівнева структура 

документації для міжнародних груп компаній, яка включає документацію з трансфертного 

ціноутворення (локальний файл), глобальну документацію (основний файл) і звітність по країнах; 

концепція оподаткування виплат, прирівняних до дивідендів, яка передбачає коригування 

методології та порядку, передбаченого для контролю за трансфертним ціноутворенням, при 

здійсненні будь-яких операцій з нерезидентами; реалізовано положення кроків 8-10 плану BEPS 

щодо контролю за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів у групі компаній; 

визначається порядок проведення процедури взаємного погодження, який передбачає механізм 

подання заяви про розгляд справи за процедурою взаємного погодження, вимоги до такої заяви, 

порядок дій уповноваженого органу тощо4. 

Водночас, незважаючи на значний потенціал інституту трансфертного ціноутворення, 

результати його впровадження в Україні є вкрай низькими. Неналежне коригування податкових 

зобов’язань на основі «справедливої» ціни через можливу некомпетентність як платників податків, 

так і фіскальних органів, а також суб’єктивність таких коригувань через різні методи оцінки 

приховують ризик збільшення податкового навантаження. Окремою загрозою є потенційне 

зловживання податковими перевірками трансфертного ціноутворення. Виявлено низку системних 

недоліків (формальність політики, неузгодженість дій між різними органами влади та відомствами, 

корупційна складова, слабка політична воля), які створюють ризики невиконання (часткового 

виконання) заходів, запланованих у рамках BEPS5.  

Незважаючи на розроблену «дорожню карту» реалізації проекту, основною проблемою є 

затягування процесу оновлення чинного податкового законодавства та його гармонізації 

з міжнародними вимогами. Крім того, через відсутність відповідних нормативно-правових актів 

в Україні існують ймовірні проблеми з імплементацією положень Багатосторонньої конвенції про 

виконання заходів щодо угод про оподаткування (MLC) щодо протидії розмиванню податкової бази 

 
1 Податковий кодекс 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. 
2 Верховна рада прийняла закони про деофшоризацію економіки. <https://prikhodko.com.ua/my-i-zmi/my-i-zmi/ 

stattya/verhovna-rada-prijnyala-zakoni-pro-deofshorizacziyu-ekonomiki/>. 
3 Податковий кодекс 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. 
4 Верховна рада прийняла закони про деофшоризацію економіки. <https://prikhodko.com.ua/my-i-zmi/my-i-zmi/ 

stattya/verhovna-rada-prijnyala-zakoni-pro-deofshorizacziyu-ekonomiki/>. 
5 Vasylechko, N. (2020). Advantages and disadvantages of the deoffshorization policy in Ukraine in the context  

of the implementation of the BEPS plan and relevant international rules. <https://doi.org/10.29013/EJEMS -20-1-53-58>. 
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та переміщенню прибутку (MLI)1. (заходи 6, 7, 14 Плану BEPS). Важливим напрямом світової 

антиофшорної політики є усунення бар’єрів і налагодження співпраці між країнами в обміні 

фінансовою та податковою інформацією. Україна формально підтримує такі ініціативи (EOIR, 

FATCA), однак через недостатню якість даних та відсутність безпеки, високий рівень 

конфіденційності банківської інформації (зокрема, щодо одержувачів доходів суб’єктів 

господарювання) та, головне, відсутність необхідного програмного забезпечення, існує серйозний 

ризик затримки приєднання України до Багатосторонньої угоди компетентних органів щодо 

спільного стандарту звітності (MCAA CRS) та остаточного впровадження міжнародних стандартів 

EOIR/AEOI2. Такі ризики несуть у собі загрозу недовіри до фіскальних органів України та фінансово-

податкової системи в цілому з боку інших держав та міжнародних структур.  

Загалом, чим більш зарегульованими є процеси темних грошових потоків  в офшори, тим 

складнішими стають схеми уникнення такого регулювання. Водночас успішність реформування 

податкової системи та запровадження ефективних практичних інструментів деофшоризації 

економіки є флагманами міжнародного іміджу держави та основою для формування так званого 

«національного економічного патріотизму». Для досягнення таких амбітних цілей  в умовах 

зовнішнього тиску та внутрішньої нестабільності Україна повинна насамперед працювати над 

зміцненням власної економіки, підвищенням інвестиційної привабливості, досягненням 

фінансового захисту та безпеки. 

Протягом останніх кількох років Україна фактично бореться з виведенням капіталу в офшори, 

незважаючи на те, що високий рівень тіньової економіки в Україні значно ускладнює державний 

контроль за рухом капіталу. Недоліки в системі державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності створюють сприятливий ґрунт для поширення різноманітних схем виведення капіталу 

з України, які використовуються для ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних 

злочинним шляхом3.  

Висновки. Отже, впровадження заходів BEPS, у контексті правил та обов’язкового обміну 

податковою інформацією, стимулюватиме український бізнес виводити прибутки в офшори. 

На регіональному рівні реєстрація або співпраця з офшорними компаніями може продемонструвати, 

як підприємство веде бізнес. Особливо детально варто розглянути ситуацію, якщо таких операцій 

в офшорних юрисдикціях десятки чи сотні. Краще подумати про прозорість підприємства, яке масово 

співпрацює з офшорами. 
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ  

The concept of sustainable food and agriculture can be described as a world where food is 
nutritious and accessible to all, in which natural resources are managed in a way that supports the 
ecosystem, and functions to support current and future human needs. At the same time, farmers, 
pastoralists, fishermen, foresters, and villagers are actively involved in and benefit from economic 
development, have decent employment conditions, and work at fair prices. Women, men, and 
communities live in food security, control their livelihoods, and have equal access to the resources 
they use efficiently. 
The purpose of this article is to study the theoretical and methodological foundations of the 
formation of state food policy on the basis of sustainable development of the agricultural sector. 
A fundamental part of any strategy for more productive and sustainable development of agriculture 
and rural development is the access of farmers and food producers to markets with greater 
efficiency, transparency, and competitiveness. As the rural economy expands and rural and urban 
networks develop, this will include access to non-agricultural markets, as well as income generation 
in other non-agricultural sectors. More connected markets offer great opportunities for higher 
incomes, but there are also risks associated with longer food supply chains, in which external factors 
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play a greater role and smaller farmers have less control over resource prices and products. Although 
international commodity markets are more in demand, they tend to offer lower margins for small 
landowners and are more likely to be speculative and gain access through contracts. 
According to the five key principles of the strategy for the transition to more sustainable food and 
agricultural systems, twenty specific actions are proposed, each one describes the approaches, 
practices, policies and tools linking several CSWs, integrating three dimensions of sustainable 
development – economic growth, social inclusion and environmental protection – and involve 
participation and partnership between different actors in the food chain. The identified actions 
are aimed at supporting the country in selecting and identifying priority resources to accelerate 
progress. They identify sectoral synergies that can accelerate the achievement of national goals 
and deliver results for many of the goals and objectives of the 2030 Agenda: national growth, rural 
revival, and wealth of natural resources. 
Keywords: food security, food security system economic development, sustainable development 
of the agricultural sector, agriculture, rural revival. 

 
Вступ 

Участь у сучасних виробничо-збутових ланцюгах, що торгують сільськогосподарською 
продукцією в межах країни або за її межами, вимагає бізнес-орієнтованих підходів, що включають 
набір навичок управління фермою як на виробництві, так і на етапах збуту. Підтримуючи створення 
організацій виробників для надання послуг та висловлення занепокоєнь фермерів, країна повинна 
відігравати більш активну роль як координатор та регулятор, щоб гарантувати, що послуги, які 
пропонуються все більшою кількістю суб’єктів, відповідають заявленим вимогам продовольчого 
забезпечення населення.  

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування державної політики 
продовольчого забезпечення населення на основі сталого розвитку аграрного сектору. 

Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження були 
поставлені завдання: проаналізувати процедури та формування функціонуючої інституційної 
структури на державному рівні для сталого виробництва продовольства та ведення сільського 
господарства, дослідити ключові принципи та відповідні дії реалізації стратегії переходу до сталого 
виробництва продовольства та сільського господарства. 

Методика досліджень 
Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія, наукові роботи 

вітчизняних вчених із проблем формування державної політики продовольчого забезпечення 
населення на основі сталого розвитку аграрного сектору. У процесі дослідження використовувалися 
такі методи: монографічний, наукової абстракції, спостереження, рядів динаміки, середніх величин, 
індукції та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Включення сталого виробництва продовольства та ведення сільського господарства 

до національних стратегій розвитку та планів дій вимагає розробки процедур та формування 
функціонуючої інституційної структури.  

Загальна концепція, розроблена ФАО в рамках сприяння сталого розвитку виробничих систем, 
може бути основою стратегії пришвидшення переходу до більш стійких продовольчих та 
сільськогосподарських систем. Стратегія має базуватися на п’яти принципах, що збалансовують 
соціальний, економічний та екологічний аспекти сталості, та забезпечують основу для розробки 
адаптованої державної політики, програм, нормативних положень та стимулів1. Реалізація п’яти 
ключових принципів стратегії переходу до більш стійких продовольчих та сільськогосподарських 
систем передбачає виконання певних конкретних дій (рис. 1).  

Інтегровані та взаємопов’язані, двадцять заходів поєднують між собою багато вимірів 
сільського господарства та розвитку сільських територій із більш широкою програмою розвитку 
країни, закладаючи основу для стійкого суспільства.  

1. Сприяння доступу до виробничих ресурсів, фінансів та послуг. 
Підвищення продуктивності праці є ключовим фактором для трансформації засобів існування 

мільйонів українців. Проте багато домогосподарств та дрібних фермерів на селі не мають доступу 

 
1 Food and Agriculture Organization United Nations (2020). Homepage <http://www.fao.org> (2022, липня, 01). 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 4 2022 

13 

до ресурсів та послуг1. Без розвинутої сільської інфраструктури провідні світові виробники 
продовольства не можуть в повноцінно брати участь у місцевій економіці, місцеві виробники 
не можуть ефективно займатись підприємницькою діяльністю та збільшувати свої доходи, молодь 
покидає село. Потрапивши в порочне коло бідності, вони вразливі до кліматичних потрясінь і часто 
змушені застосовувати технології, які шкодять навколишньому середовищу та погіршують стан 
природних ресурсів. 

 

Рис. 1. П’ять ключових принципів та відповідні дії реалізації стратегії переходу  
до сталого виробництва продовольства та сільського господарства  

Джерело: узагальнено автором 

 
1 Лагодієнко, В. В., Федорчук, О. М., Протосвiцька, О. І. (2020). Управління конкурентоспроможністю 

аграрних підприємств в умовах сталого розвитку. Український журнал прикладної економіки, 5 (2), 289-295. 

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-34. 

•Сприяння доступу до виробничих ресурсів, фінансів та послуг

•Підключення дрібних землевласників до ринків

•Заохоченнядиверсифікації виробництва та доходів

•Розширення знань виробників та розвиток їх потенціалу

Зростання продуктивності, зайнятості та доданої вартості 
в продовольчих системах

•Покращення якості ґрунтів та відновлення земель

•Захист водних ресурсів та подолання дефіциту води

•Збереження біорізноманіття та захист функцій екосистем

•Зменшення втрат, заохочення до повторного використання та переробки та 
сприяння сталому споживанн

Захист та збереження природних ресурсів

•Розширення можливостей людей та боротьба з нерівністю

•Просування гарантованих рівних прав володіння та користування для чоловіків та жінок

•Використання інструментів соціального захисту для підвищення продуктивності та доходів

•Поліпшення харчування та сприяння збалансованому харчуванн

Підвищення рівня життя та сприяння інклюзивному 
економічному зростанню

•Запобігання та захист від криз: підвищення стійкості

•Підготовка до надзвичайних ситуацій і реакція на них

•Вирішення проблем змін клімату та адаптація до них

•Посилення стійкості екосистем

Посилення стійкості людей, громад та екосистем

•Розширення політичного діалогу та координації

•Посилення інноваційної політики

•Адаптація та вдосконалення інвестицій та фінансів

•Посилення сприятливого середовища та реформування інституційної бази

Пристосування управління до нових викликів



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

14 

Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– створення умов для інклюзивної трансформації сільської території вимагає інвестування 

в базову інфраструктуру: дороги, ринки, наземний та водний транспорт, телекомунікації та сховища. 

Це означає надання більш широкого доступу до землі, ресурсів, послуг, фінансів, технологій та 

сучасних інструментів для виробництва енергії; 

– підвищення продуктивності можна досягти, надаючи дрібним фермерам доступ до якісного 

насіння та посадкових матеріалів відповідних сортів сільськогосподарських культур1; 

– зменшення залежності громади від віддалених ринків, посередників та коливань цін 

на продовольство можна подолати шляхом децентралізації доступу до ресурсів, фінансів та 

технологій. Місцеві харчові системи будуть зміцнені, тоді як продукція вищої вартості 

та сертифікована продукція може бути реалізована на більших ринках2; 

– спрямування ресурсів на сільські райони обіцяє вигоди, які виходять за межі села. У міру 

трансформації сільського ландшафту економічна діяльність як на фермах, так і поза фермами буде 

покращуватись завдяки створенню шкіл, медичних центрів та соціальних служб для підтримки нових 

громад. 

2. Підключення дрібних землевласників до ринків. 

Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– макроекономічна основа, включаючи вдосконалення інфраструктури, суспільні благ, 

нормативно-правові акти, а також політику та правове середовище, дозволять дрібним фермерам 

сімейним фермерам отримати більший доступ до ринків3; 

– великі та середні підприємства можуть допомогти дрібним землевласникам отримати доступ 

до ряду послуг, включаючи вдосконалену інформацію про ринок та правила безпеки харчових 

продуктів, а також зосередити увагу на виробництві та маркетингу з доданою вартістю; 

– державні закупівлі можуть допомогти фермерам та виробникам продуктів харчування 

отримати доступ до ринків, забезпечуючи при цьому маргіналізованим споживачам доступну та 

поживну їжу в періоди ринкових збоїв4. Прикладом можуть бути продовольча допомога та шкільне 

харчування, коли дрібні фермери пов’язані з попитом на продукти харчування 

та сільськогосподарську продукцію; 

– розуміння наслідків торгових обмежень та спотворень на сільськогосподарських ринках, 

включаючи усунення експортних субсидій, буде важливим для формування здорових, стійких та 

добре функціонуючих національних та міжнародних ринків продукції сільського господарства 

та використання можливостей, які пропонує торгівля5; 

– вирішення проблеми гідної зайнятості для молоді у сільському господарстві та сільській 

місцевості буде корисним не лише для досягнення цілей соціального розвитку, але й для сприяння 

сертифікації сільськогосподарської продукції на експорт6; 

– доступ до технологій прискорює зміни. Пристрої управління даними, такі як мобільні 

телефони та додатки, здатні передавати інформацію про ціни швидко, прозоро і точно, а також 

сприяти переговорам, об’єднуючи виробників і торговців. 

3. Заохочення диверсифікації виробництва та доходів. 

Вирощування багатьох культур приносить суспільству значну користь, яка виходить далеко 

за межі ферми. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва не тільки забезпечує 

збереження біорізноманіття, покращує якість ґрунтів та рослин, зменшує вплив шкідників, хвороб чи 

екстремальних погодних умов, але також приносить більші винагороди фермерам та місцевій громаді 

за рахунок покращення харчування, створення робочих місць та збільшення доходів. За наявності 

 
1 Бабич, М. М., Загребаленко, Ю. Ю. (2016). Продуктивність праці в сільському господарстві як фактор 

забезпечення продовольчої безпеки. Агросвіт, 13-14, 24-29. 
2 World Bank (2019). Амбітні реформи для швидкого економічного зростання 

<https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2019/11/19/ambitious-reforms-for-stronger-economic-growth-in-ukraine> 

(2022, липня, 01). 
3 Мостова, А. Д. (2019). Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми економіки, 3, 68-76. 
4 Болдуєв, М. В. (2017). Державне регулювання розвитку агропродовольчого комплексу та забезпечення 

продовольчої безпеки України. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво, 1, 21-25. 
5 Мостова, А. Д. (2019). Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми економіки, 3, 68-76. 
6 Гмиря, В. П. (2019). Продовольча безпека як головний вектор розвитку економіки країни. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України, 6, 8-13. 
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інтегрованих систем виробництва фермери все ще можуть утримувати сім’ї за рахунок інших джерел 

доходу, якщо дохід втрачається внаслідок іншої діяльності. Поєднання сільськогосподарської та 

несільськогосподарської діяльності допомагає забезпечити заробіток сільських домогосподарств 

у неврожайний сезон або в умовах екстремальних кліматичних умов. 

Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– диверсифікація виробництва, яка сприяє стабілізації доходів домогосподарств, зміцненню 

стійкості до кліматичних змін та стихійних лих та зменшенню вразливості до таких потрясінь, як 

раптове підвищення цін на продовольство, яке може бути згубним для бідних людей з огляду на їх 

обмежений доступ до кредитів та заощаджень; 

– збільшення різноманітності виробничої діяльності в різні періоди року допомагає уникати 

інтервалів у зайнятості, які часто поєднуються з проблемами продовольчої безпеки та харчуванням; 

– системи землеробства, які інтегрують різні культури та домашню худобу, допомагають 

забезпечити потреби сільських господарств у харчуванні, сприяючи продовольчій безпеці та 

дієтичному різноманіттю, особливо при просуванні місцевих сортів сільськогосподарських культур 

та порід тварин1;  

– диверсифікація сприяє збереженню якості ґрунтів та збереженню біорізноманіття, що є 

важливим для майбутнього виробництва їжі в країні, оскільки база природних ресурсів 

та екосистемних послуг є основою всіх продовольчих та сільськогосподарських систем2. 

4. Розширення знань виробників та розвиток їх потенціалу. 

Обмін знаннями, нарощування потенціалу та інвестування в інноваційні технології є частиною 

переходу до стійких систем харчування та сільського господарства. Але за останні роки відбулись 

значні зміни у розширенні знань. Системи, що орієнтуються зверху вниз і орієнтовані на технології, 

поступово замінюються інтегрованими, орієнтованими на ринок та такими, що управляються 

фермерами, та часто включають процеси за участю різних зацікавлених сторін.  

Дрібні фермери та господарства населення все частіше розглядаються як повноправні партнери 

в аналізі ситуації та виявленні проблем, а також у перегляді дослідницьких та консультативних 

послуг. Тенденція полягає в тому, що системи розповсюдження знань стають все більше 

плюралістичними, де державний сектор, приватні агенти, організації громадянського суспільства та 

неурядові організації надають фермерам знання, виходячи зі своїх областей знань. 

Для створення кращих робочих місць та більших можливостей для гідної роботи обмін 

знаннями та інновації у сільській місцевості повинні зосередитись на розвитку потенціалу 

за підтримки: 

– об’єднання знань сільськогосподарських виробників через «польові» школи фермерів, 

які просувають агро-екосистемні технології ведення сільського господарства, зміцнення розуміння 

та обізнаності щодо перспектив зайнятості в сільській місцевості в контексті більш екологічних 

систем харчування; 

– виходу за межі сільського господарства, щоб забезпечити молодь навчанням та освітою 

щодо стійкого соціально-економічного підприємництва, включаючи людські навички та зв’язок 

сільського господарства з промисловістю та послугами. 

5. Покращення якості ґрунтів та відновлення земель. 

Здоровий ґрунт дає здорову їжу та краще харчування. Розміщуючи чверть біологічного 

різноманіття планети, ґрунт забезпечує кругообіг поживних речовин для життя рослин і тварин, 

слугуючи основою для кормів, палива, клітковини та медичних продуктів, а також багатьох інших 

екосистемних послуг. Критично важливий для забезпечення чистою водою, запобігання 

опустелюванню та забезпечення стійкості до повені та посухи, ґрунт складає найбільший басейн 

наземного органічного вуглецю, пом’якшуючи наслідки зміни клімату за рахунок зменшення викидів 

парникових газів. Однак сьогодні нераціональні методи землекористування та антропогенний фактор 

сягають критичних меж. Інтенсивні технології у землеробстві виснажують поживні речовини в ґрунті 

швидше, ніж вони здатні утворити. Неправильний обробіток ґрунту, видалення органічних речовин, 

надмірне зрошення водою низької якості та надмірне використання синтетичних добрив 

та пестицидів призводять до втрати родючості ґрунту, забруднення та деградації. 

 
1 Котикова, О. І. (2017). Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: 

соціальний блок. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 1 (93), 26-37. 
2 Там само. 
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Стійке управління ґрунтом дешевше, ніж відновлення функцій ґрунту. 

У зазначеному контексті слід наголосити на наступних тезах:  

– комплексні підходи, такі як управління вододілами та стале управління земельними 

ресурсами, застосовують принципи сталого управління ґрунтами та вирішують проблеми, 

що виходять за межі фермерського господарства1; 

– хоча вирубка лісів та зміна землекористування, які є основною причиною виснаження ґрунту 

у всьому світі, в основному спричинені зростанням продовольчих потреб, звіт ФАО «Стан лісів світу» 

демонструє, що збільшення сільськогосподарського виробництва не обов’язково повинно 

відбуватися за рахунок лісів; 

– добровільні керівні принципи сталого управління ґрунтами, затверджені ФАО у 2016 році, 

містять набір технічних та політичних рекомендацій, що базуються на науці, практично доведені та 

широко прийняті серед багатьох зацікавлених сторін. 

6. Захист водних ресурсів та подолання дефіциту води. 

Якісне сільське господарство та поживна їжа залежать від чистої та прісної води. Як життєвий 

шлях екосистем, вода має важливе значення для всіх аспектів соціального, економічного та 

екологічного розвитку. Це має вирішальне значення для викорінення бідності, продовольчої безпеки 

та стійкості до природних та техногенних катастроф, відіграючи при цьому ключову роль в адаптації 

до зміни клімату. Аграрний сектор використовує значну частину питної води. На урожай та худобу 

вже припадає 70 відсотків усіх видобутих водних ресурсів у всьому світі. Забір води для зрошення та 

скотарства, ймовірно, збільшиться, оскільки глобальне зростання населення та економічний розвиток 

збільшать попит на їжу. У багатьох місцях вода, а не земля, є обмежуючим фактором для 

виробництва. Побудова безпечного світу з точки зору наявності водних ресурсів ототожнюється 

з безпечною питною водою, санітарією та гігієною, стійким управлінням та освоєнням водних 

ресурсів та захистом водних біологічних ресурсів, управлінням стічними водами та якістю води. 

Отже, можна виділити наступні напрями щодо зазначеної дії: 

– створення прозорих та ефективних механізмів управління є важливим для розподілу води 

серед конкуруючих секторів, таких як сільське господарство, промисловість та містобудування. 

Міжгалузеве співробітництво у сфері водних ресурсів на всіх рівнях через інклюзивний процес 

із залученням усіх зацікавлених сторін повинно бути частиною державної програми сталого 

управління водними ресурсами; 

– політика, законодавство та фіскальні заходи мають суттєвий вплив на управління водними 

ресурсами, включаючи ціни на енергію або субсидії, торгові угоди та збереження навколишнього 

середовища екосистем. Зокрема, ліси мають життєво важливе значення для регулювання та 

забезпечення прісною водою, тоді як лиманні екосистеми, які слугують середовищем існування для 

морських видів та простором для розмноження видів риб, зазнають впливу, коли вода нижчої якості 

досягає океанів;  

– підвищення ефективності використання води у сільському господарстві потребуватиме 

розвитку потужності на всіх рівнях. Для задоволення майбутніх потреб у паливі та продовольстві 

знадобляться більш глибокі знання, дослідження, інновації та впровадження для більш стійкого 

використання води. 

7. Збереження біорізноманіття та захист функцій екосистем. 

Біорізноманіття є невід’ємною частиною здоров’я екосистем, важливе для збільшення 

виробництва продуктів харчування та необхідне для забезпечення засобів до існування. Збереження 

та використання широкого спектру місцевого різноманіття рослин та тварин забезпечує 

пристосованість та стійкість до змін клімату, виникаючих хвороб, навантаження на запаси кормів та 

води та змін потреб ринку. Використання екосистемних послуг зменшує потребу у зовнішніх 

ресурсах та підвищує ефективність. 

Однак сьогодні багата світова спадщина агробіорізноманіття знаходиться під загрозою. Такі 

фактори, як зміна землекористування та деградація земель, забруднення навколишнього середовища, 

інвазійні чужорідні види, деградація середовищ існування, зміна клімату та закислення океану 

зменшують кількість видів, збіднюючи їх генетичне різноманіття та піддають екосистеми 

навантаженню за межами їх можливостей до самовідновлення. Водночас системи виробництва 

 
1 Котикова, О. І. (2017). Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: 

соціальний блок. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 1 (93), 26-37. 
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продуктів харчування втрачають різноманітність. Зараз лише 30 сільськогосподарських культур 

забезпечують 95 % енергетичних потреб людини, і лише п’ять з них – рис, пшениця, кукурудза, просо 

та сорго – забезпечують близько 60 відсотків1. П’ять видів тварин – велика рогата худоба, вівці, кози, 

свині та кури – забезпечують приблизно третину середньодобового споживання білка. Використання 

такої невеликої кількості видів збільшує вразливість сільськогосподарських систем та ставить 

під загрозу продовольчу безпеку та харчування. 

Актуалізація тематики біорізноманіття в сільському господарстві вимагає реалізації низки 

ініціатив, визначених у Десятилітті біорізноманіття ООН (2011-2020), а також глобальних планів дій, 

прийнятих Комісією з генетичних ресурсів для виробництва продовольства та ведення сільського 

господарства: 

– створення національних інституцій та законодавства щодо управління генетичними 

ресурсами; 

– моніторинг біорізноманіття рослин та тварин для виявлення сортів рослин та порід худоби, 

що перебувають під загрозою зникнення2. Інвентаризації генних банків та переписів порід 

забезпечать динамічну оцінку існуючого різноманіття рослин і тварин та рівня його збереження; 

– регулювання доступу та встановлення зобов’язань щодо сумісного розподілу вигоди 

від використання генетичних ресурсів. Це підтверджується Міжнародним договором про генетичні 

ресурси рослин для виробництва продовольства та ведення сільського господарства та його 

декларацією про те, що 64 найважливіші культури складатимуть пул генетичних ресурсів, доступних 

кожному;  

– зупинення деградації та відновлення природних середовищ існування, зокрема в гірських, 

лісових, прісноводних та прибережних середовищах, шляхом створення природоохоронних 

територій. Дослідження стимулів для екосистемних послуг, що застосовуються до збереження 

біорізноманіття. 

8. Зменшення втрат, заохочення до повторного використання та переробки та сприяння 

сталому споживанню. 

Щороку світ втрачає або втрачає близько третини їжі, яку він виробляє. Втрати їжі та харчові 

відходи негативно впливають як на споживачів, так і на виробників: зменшення пропозиції веде 

до зростання ціни. Вони становлять загрозу продовольчій безпеці, марне витрачання ресурсів, надмірне 

навантаження на екосистему та небезпеку для навколишнього середовища у вигляді викидів 

парникових газів. Усі учасники харчового ланцюга можуть зіграти свою роль у зменшенні втрат, 

повторному використанні, переробці та просуванні стійких моделей споживання. Ключовою частиною 

стратегії є оцінка ситуації (кількісні показники втрат продовольства) та аналіз вплив рішень на технічну 

та економічну доцільність, вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, соціальну прийнятність 

та екологічну стійкість. В цілому, пропозиції можна згрупувати за такими напрямами: 

1) Політичні. Політичні рішення можуть передбачати впровадження організаційно-

економічних механізмів по скороченню втрат продовольства, харчових відходів та перевиробництва, 

просвіти та пропаганди щодо переходу до поживних та безпечних дієт, що сприятимуть зменшенню 

негативного впливу на навколишнє середовище та енергоспоживання; 

2) Технологічні. Обмін знаннями та технологіями для зменшення післязбиральних втрат 

сільськогосподарської продукції; 

3) Економічні. Стимули для стійкого споживання та виробництва повинні бути включені 

в продовольчі системи та харчові ланцюги, щоб споживачі та виробники при прийнятті рішень 

усвідомлювали екологічні та соціальні наслідки; 

4) Екологічні. Повторне використання та переробка залишків шляхом компостування, яке може 

забезпечити поживні речовини для ґрунтів та кормову базу для тваринництва;  

5) Енергетичні. Використання внутрішніх відновлюваних джерел енергії сприятиме 

зменшенню енергетичного сліду виробництва та споживання продуктів харчування. Енергетичні 

системи харчування можуть допомогти вирішити енергетичну проблему, пов’язану з розширенням 

доступу до енергії та сприянням переходу до стійких низьковуглецевих енергетичних систем. 
9. Розширення можливостей людей та боротьба з нерівністю. 

 
1 Лагодієнко, В. В., Чайковська, М. А., Лагодієнко, В. В. (2018). Сталий розвиток агропродовольчої сфери 

Причорноморського регіону. Український журнал прикладної економіки, 3(4), 93-102.  

<http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/ujae_2018_r03_a12.pdf> (2022, липня, 01). 
2 Там само. 
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Сільське населення відноситься до найбільш маргіналізованих верств суспільства. Порівняно 
з міським населенням, сільські жителі мають обмежений доступ до знань, інформації та ресурсів, а 
тому, часто сільське населення не в змозі в повному обсязі скористатися тими можливостями, які 
надає децентралізація. Як світові виробники продуктів харчування та власників (розпорядників чи 
користувачів) природних ресурсів визнання справедливої вартості своєї роботи в рамках стійкої 
продовольчої системи має центральне значення для усунення нерівності і досягнення багатьох цілей 
Порядку денного на період до 2030 року. 

Ключовим є усунення структурних обмежень та надання дрібним виробникам та фермерам 
інструментів та можливостей для створення стійких засобів до існування. У цьому аспекті важливими 
є політика та інвестиції, спрямовані на підвищення доступу до ресурсів, процесу прийняття рішень та 
участі дрібних виробників та фермерів, можуть створити умови для інклюзивного національного 
зростання. 

Конкретні заходи повинні бути спрямовані на сільську молодь та вразливі групи населення. 
Інвестиції в молодь – найкращий спосіб гарантувати стійке національне зростання. Створення 
належного середовища, в тому числі шляхом розвитку навичок та стимулювання, може допомогти 
у створенні потенціалу, новаторського та підприємницького потенціалу лідерів та виробників. 
Програми соціального захисту, такі як, наприклад, шкільне харчування та медичне обслуговування, 
суттєво допомагають населенню, які живуть у складних умовах. 

10. Просування гарантованих рівних прав володіння та користування для чоловіків та жінок. 
Забезпечення прав володіння (користування, розпорядження) та доступу до землі є одним 

з найбільш ефективних способів зменшення вразливості фермера, підтримки більш ефективних і 
довгострокових інвестицій в їх землю, збереження природних ресурсів та сприяння більш 
продуктивній і стійкій практиці. Добре продумані системи володіння і користування забезпечують 
більш справедливий доступ і допомагають зменшити конфлікти, які викликають останнім часом через 
масштабну консолідацію (10000 і більше га) продуктивних земель одним землевласником. 
Гарантовані права володіння ресурсами сприяють приватним інвестиціям, але при цьому слід 
забезпечити право громади на доступ до земель загального користування (прибрежні землі, 
пасовища, ліси та ін.).  

В умовах запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення 
в Україні, цінним є Перший набір узгоджених принципів і міжнародно визнаних стандартів, 
Добровільні керівні принципи відповідального управління землекористуванням, рибальством і лісами 
в контексті національної продовольчої безпеки (VGGT), який забезпечує основу для розробки 
стратегій, політики, законодавства і програм. 

11. Використання інструментів соціального захисту для підвищення продуктивності 
та доходів. 

Виробники продуктів харчування, зокрема дрібні землевласники та фермерські господарства, 
дуже вразливі перед ризиками і потрясіннями: конфлікти, хвороби, посухи та інші негативні наслідки 
зміни клімату1. Тому соціальний захист відіграє ключову роль у зменшенні рівня бідності в селах. 
Забезпечення базового доходу та пільгове кредитування допомагає почати свій власний бізнес 
з метою отримання прибутку та сприяє самозайнятості. Отже, інвестиції в соціальний захист, 
особливо в поєднанні з цільовими заходами в інтересах бідних, зокрема в сільській місцевості, 
можуть мати далекосяжні наслідки для скорочення бідності, економічного зростання і створення 
стійких засобів до існування. 

Дослідження схем соціального захисту, що реалізуються по всьому світу, виявили спільні риси 
з позитивними результатами в наступному: 

– наявність продовольства, що допомагає підтримувати низькі ціни на основні продукти 
харчування; 

– зниження ризику стихійних лих, подолання надзвичайних ситуацій та криз, адаптація 
до зміни клімату і пом’якшення його наслідків, зменшення деградації навколишнього середовища; 

– людський капітал, ключ до продуктивності праці і можливості працевлаштування; 
– інвестиції в малий бізнес, що приносить дохід від діяльності2; 

– можливості працевлаштування в сільському господарстві і агробізнесі. 

 
1 Урба, С. І. (2019). Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора економіки та зміцнення продовольчої 

безпеки України. Молодий вчений, 7(1), 146-152. 
2 Шойко, В. А. (2017). Сутнісна характеристика державного регулювання продовольчої безпеки. Ефективна 

економіка, 11 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_59> (2022, липня, 01). 
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12. Поліпшення харчування та сприяння збалансованому харчуванню. 

Недоїдання у всіх його формах – недоїдання, дефіцит мікроелементів, ожиріння та хвороби, 

пов’язані з харчуванням, – є високими економічними і соціальними втратами для країни. Часто 

вважається само собою зрозумілим, що сільське господарство і продовольчі системи забезпечують 

потреби людей у харчуванні. Однак це не так. Політика в галузі сільського господарства, орієнтована 

виключно на продуктивність, часто сприяє обмеженій кількості сільськогосподарської продукції, що, 

як правило, знижує доступність різних продуктів харчування, особливо в сільських районах, 

що призводить до погіршення стану харчування людей. 

Створення чутливих до харчування сільськогосподарських і продовольчих систем вимагає 

вжиття заходів на всіх етапах харчового ланцюга, щоб цілий рік забезпечувати споживачів 

безпечними і поживними продуктами: 

– програми шкільного харчування за участю місцевих виробників, крім синергізму між 

сільським господарством та харчуванням, сприятимуть покращенню харчування учнів1. Сприяння 

споживання поживних продуктів місцевого виробництва сприяє розвитку місцевої економіки; 

– промоція різноманітних продуктів харчування. Дослідження недостатньо використовуваних 

продовольчих культур і порід тварин та реалізація цього потенціалу може зіграти важливу роль 

в поліпшенні стану харчування сільського і міського населення; 

– недоїдання впливає на потенціал розвитку і здоров’я громадян і місцевих громад. 

Прискорення зусиль по боротьбі з усіма формами недоїдання розкриє людський потенціал і буде 

стимулювати позитивні зміни. 

13. Запобігання та захист від криз: підвищення стійкості. 

Повторення криз та катастроф підриває зусилля країни по викоріненню бідності, голоду 

і недоїдання та досягненню сталого розвитку. Сільське господарство зазнає серйозних ударів – 

на галузь припадає близько чверті всіх втрат і збитків, спричинених стихійними лихами, 

катастрофами та змінами клімату. Ці ситуації, головним чином, зачіпають сільських мешканців, 

які покладаються на сільське господарство, як джерело їжі та доходів, а це – третина населення 

України. Люди зі стійким джерелом існування можуть краще запобігати та зменшувати вплив 

катастроф на їхнє життя. Вони можуть краще протистояти втратам, відновлюватися та адаптуватися, 

коли катастрофі неможливо запобігти. 

Запобігання та попередження негативних наслідків катастроф передбачає об’єднання безлічі 

зацікавлених сторін від державних служб та місцевої влади до фермерів та домогосподарств, 

що включає: 

– покращення доступу до знань, технологій і послуг для тих, хто піддається найбільшому 

ризику, а також зміцнення інституційного і технічного потенціалу на всіх рівнях для зниження ризику 

лих. У цьому сенсі для України безперечно важливим документом є Сендайська рамкова програма 

по зниженню ризику лих на 2015-2030 роки, в якій визначено цілі та пріоритети дій; 

– підвищення стійкості сільського господарства означає диверсифікацію видів діяльності: 

активів і джерел доходу відхід від монокультури і інтенсивних сільськогосподарських систем, 

які більш уразливі для потрясінь2; 

– застосовуння передових методів, таких як управління грунтовим покривом і підвищення 

вмісту органічної речовини в ґрунті; 

– поєднання якісної інформації про кліматичні зміни з систематичним використанням 

інформаційних і комунікаційних технологій, щоб допомогти фермерам більш ефективно вирішувати 

проблему мінливості клімату; 

– системне та комплексне надання змістовної інформації та аналіз слабких та сильних сторін 

для прийняття рішень. 

14. Підготовка до надзвичайних ситуацій і реакція на них. 

Надзвичайні ситуації значно більше впливають на дрібних виробників та фермерів. Коли 

наступає криза, вони часто потрапляють в епіцентр, втрачаючи не лише врожаї, але й свої обмежені 

виробничі фонди. Ці групи населення більше не можуть підтримувати себе і часто пов’язані 

з міграційними потоками. 

 
1 Шелудько, Л. В. (2019). Значення розвитку продовольчих банків для продовольчої безпеки в Україні. 

Галицький економічний вісник, 6, 46-55. 
2 Лагодієнко, В. В. (2007). Щодо напрямів державної підтримки агропромислового виробництва при вступі 

України до СОТ. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 3(42), 1, 168-180. 
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Як частина зусиль щодо зменшення ризику стихійних лих та підвищення стійкості, люди 

повинні мати можливість передбачати потрясіння і кризи, реагувати на них та відновлюватися після 

них. Це означає передачу інформації для протидії загрозам, таким як повені та посухи, які можуть 

завдати шкоди активам, знищити виробництво або забруднити джерела води. 

В контексті зазначеного, слід звернути увагу на: 

– спеціальне планування на випадок виникнення особливо небезпечних хвороб рослин і 

тварин або пошкоджень шкідниками; 

– підвищення готовності, яке включає плани дій в надзвичайних ситуаціях для різних секторів 

сільського господарства, механізми координації, інформування громадськості та навчання. 

Це включає забезпечення запасів насіння і кормів; безпечні сховища для насіння та врожаю; 

складування сільськогосподарських інструментів; створення фондів надзвичайної допомоги; 

– відновлення активів після стихійних лих, які становлять основу засобів до існування 

сільського населення, і відновлення місцевих виробничих потужностей з виробництва продовольства 

стійких до потрясінь і екстремальних явищ. 

15. Вирішення проблем змін клімату та адаптація до них. 

Зміна клімату вже стала реальністю для фермерів і виробників продовольства в країні. Наслідки 

екстремальних погодних умов завдають шкоди інфраструктурі, знищують врожаї, руйнують природні 

ресурси і створюють загрозу для видів.  

Можна окреслити такі напрями вирішення проблеми: 

– потрібен доступ до технологій, ринків, інформації та фінансових інвестицій для адаптації 

виробничих систем і методів ведення господарства до зміни клімату; 

– застосування «кліматичного» підходу до сільського господарства, який розроблений і 

просувається ФАО, що спрямований на вирішення трьох основних завдань та сприяє синергізму між 

ними: стійке підвищення продуктивності сільського господарства і доходів; адаптація і підвищення 

стійкості до зміни клімату; скорочення викидів парникових газів;  

– у секторі лісового господарства дії, спрямовані на скорочення викидів, що скорочують 

викиди в результаті збезлісення і деградації лісів, а також збалансоване управління лісовим 

господарством, збереження і збільшення накопичень вуглецю в лісах, вносять значний вклад 

в зусилля щодо пом’якшення наслідків зміни клімату. 

16. Посилення стійкості екосистем. 

Існує компроміс між стійкістю екосистеми і інтенсифікацією сільського господарства. 

Інтенсифікація сільського господарства зазвичай досягається за рахунок спеціалізації, що включає 

великомасштабне виробництво окремих культур або інтенсивне тваринництво. Однак дослідження 

підтверджують, що вирощування монокультур, не можуть компенсувати значні витрати на ресурси 

та забруднення екосистеми. Інтенсифікація створює навантаження на систему, особливо там, 

де ресурсна база невелика, як у випадку з дрібними землевласниками. І навпаки, чим більше 

елементів інтегровано в систему землеробства, тим більш стійкою вона стає: інтегровані системи, 

які включають сівозміни, рослинництво та тваринництво, агролісомеліорацію, водне господарство, 

продемонстрували свою здатність справлятися з мінливістю клімату для забезпечення продовольчої 

безпеки і засобів до існування. Інші ініціативи ландшафтного та територіального розвитку включають 

аналіз взаємозв’язків між міським і сільським ландшафтом та потоками продовольства, зміцнення 

соціально-екологічної стійкості за допомогою планування землекористування та ін. 

Системно-орієнтовані підходи можуть вирішити більшість проблем стійкості та сприяти 

досягненню цілей Порядку денного на період до 2030 року за допомогою комплексних дій.  

17. Розширення політичного діалогу та координації. 

Комплексний та трансформаційний характер Порядку денного 2030 вимагає політики, яка 

систематично враховує міжгалузеві зв’язки та підтримує комунікацію та співпрацю між різними 

секторами. Зокрема, продовольчий та сільськогосподарський сектор повинні взаємодіяти у прагненні 

досягнення сталого розвитку, що передбачає моніторинг відповідних галузевих політик, 

картографування та аналіз взаємодії та компромісів між економічною, соціальною та екологічною 

сферами, оцінку стану стійкості системи продовольчого забезпечення та сектору сільського 

господарства, а також визначення ключових проблем, їх причин та драйверів у галузях. Виконання 

вказаних завдань передбачає наступні дії: 

– проаналізувати як галузева політика взаємодіє з національними цілями та завданнями ЦСР. 

Наприклад, сільське господарство є найбільшим споживачем води. Енергія потрібна для виробництва 
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і розподілу як води, так і їжі, а значна частина споживання енергії припадає саме на етапи 

виробництва та постачання продуктів харчування. Політичні рішення, що приймаються в кожному 

із цих секторів, можуть мати значний вплив на інші, а між зацікавленими сторонами може виникнути 

напруга внаслідок реальних або передбачуваних компромісів між різними цілями; 

– створити партнерські відносини, які працюють у встановлених нормативних рамках, та 

інвестувати для розвитку спроможності держави до координації1. Стратегічне партнерство між 

державними та недержавними суб’єктами має вирішальне значення для мобілізації ресурсів2. 

Для цього потрібні інституційні структури, які дозволяють обмінюватися інформацією та думками, 

розподіл ролей та відповідальності, а також механізми відстеження результатів. Багатоцільові 

платформи за участю зацікавлених сторін створюють спільний простір для пошуку рішень 

досягнення спільних цілей, допомагаючи мобілізувати потенціал, технології, фінансові потреби та 

доступ до виробничих ресурсів; 

– взаємодіяти з підприємцями та використовувати потенціал приватного сектору, включаючи 

фермерські господарства, кооперативи, малі та середні підприємства, а також міжнародні корпорації3. 

Партнерство особливо актуальне в виробничо-збутових ланцюгах, де виробники, уряди та приватні 

суб’єкти можуть спільно працювати над досягненням більшої стійкості; 

– посилити вплив та активність виробників, особливо малих. Організації виробників можуть 

допомогти дрібним виробникам отримати доступ до ряду послуг, включаючи повну інформацію про 

ринок, розповсюдження інформації та можливість ведення колективних переговорів. Вони також є 

ефективним засобом розширення можливостей дрібних виробників, зокрема жінок та молоді. 

18. Посилення інноваційної політики. 

Інновації є ключовим фактором досягнення більшості, якщо не всіх, ЦСР та головним рушієм 

перетворень в сільському господарстві та сільській місцевості. Інновації стосуються не лише 

технологій та практики, таких як вдосконалення сортів сільськогосподарських культур, 

агроекологічних методів, біотехнології та фінансових інструментів, а й такі організаційних форм, 

таких як державно-приватне партнерство та фермерські кооперативи. 

Незважаючи на світовий прогрес, більшість людей, які проживають у сільській місцевості, як і 

раніше, позбавлені переваг соціальних та технічних змін. Щоб виправити це, уряди та партнери 

повинні заохочувати інновації, що приносять користь дрібним фермерам, вирішуючи такі питання, 

як підвищення стійкості, зростання доходів та зменшення ризиків, у тому числі шляхом створення 

нових ринкових можливостей та заохочення диверсифікації, а також за рахунок зменшення 

виснаження та деградації природних ресурсів. Вирішення зазначених питань передбачає реалізацію 

наступних кроків: 

– збільшення інвестицій у науково-дослідні роботи, послуги з розповсюдження знань і 

консультування, а також в розвиток потенціалу для поліпшення національних систем 

сільськогосподарських інновацій4. Технічні зміни необхідні не тільки для поліпшення розведення 

худоби і підвищення врожайності, але і для зниження споживання води, підвищення стійкості 

до шкідників і хвороб, підвищення стійкості сільськогосподарських культур і худоби до зміни клімату; 

– сприяти інноваціям для дрібних землевласників та за їх участю. Існуючі ресурси і 

можливості в державному і приватному секторах повинні бути об’єднані для розробки простих, 

практичних рішень і надання послуг і продуктів, які в іншому випадку могли б бути недоступними 

для сільського населення. Цей вид інновацій може використовувати переваги нових технологій, таких 

як використання мобільних телефонів і соціальних мереж, для створення нових ринків в областях, де 

відсутня інфраструктура або відсутній досвід в логістиці та розподілі. 

19. Адаптація та вдосконалення інвестицій та фінансів. 

Забезпечення підтримки політики, що сприяє трансформації сільських територій, включає 

обґрунтування того, як інвестиції в стійкі системи виробництва продовольства і сільського 

 
1 Залізнюк, В. П. (2019). Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення 

продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід, 3, 123-127. 
2 Мостова, А. Д. (2019). Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми економіки, 3, 68-76. 
3 Надвиничний, С. А. (2018). Сучасні умови формування та реалізації експортного потенціалу аграрної сфери 

регіонів України. Економічний аналіз, 28 (3), 56-61. 
4 Ягодзінська, А. С. (2018). Продовольча безпека – основа національної безпеки держави. Глобальні принципи 

фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю (м.Харків, 8-9 листопада 2018р.), 421-426. 
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господарства можуть істотно сприяти досягненню більш широких національних цілей. Докази 

багатьох країн показують, що державні інвестиції у сільськогосподарські науково-дослідні роботи, 

освіту та доступ до інформації для виробників та у сільську інфраструктуру приносять набагато 

більшу віддачу, ніж інші витрати, такі як субсидії на виробничі ресурси. Виробники, включаючи 

дрібних землевласників, є головними інвесторами в сільське господарство, незважаючи на те, що 

дрібні фермери часто стикаються з певними ресурсними обмеженнями, включаючи доступ до ринків 

та фінансових послуг. Забезпечення рівних умов для дрібних землевласників і великих інвесторів 

важливо як з точки зору справедливості, так і з точки зору економічної ефективності. З цієї точки зору 

доцільними є такі заходи: 

збільшення інвестицій в сільську інфраструктуру1. Розкриття сільськогосподарського 

потенціалу району за рахунок державних інвестицій в базову інфраструктуру, таку як дороги, водні 

ресурси або ринки, дає фермерам стимул вкладати більше коштів в своє виробництво. В даний час 

доступний цілий ряд новаторських підходів до сільського фінансування та форм інвестицій, зокрема: 

фонди сільськогосподарських інвестицій, гарантійні фонди, організація виробників або ощадних та 

позичкових груп на базі громади для підвищення рівня фінансування при одночасному зниженні 

ризиків для інвесторів; 

сприяти фінансової грамотності та управлінських навичок, що дозволяє краще управляти 

ризиками і поліпшувати доступ до фінансування з офіційного банківського сектора; 

використання різних економічних інструментів у короткостроковій та довгостроковій 

перспективі на різних етапах2. Це може бути поєднання позитивних стимулів, таких як навчання, 

прямі виплати та компенсація за відведену землю або поліпшення доступу на ринок з інструментами 

регулювання, такими як обмеження та/або заборона використання земельних ресурсів, 

штрафи та податки. 

20. Посилення сприятливого середовища та реформування інституційної бази. 

Зміна інституційного ландшафту для надання послуг в сільській місцевості відображає 

зростаюче різноманіття суб’єктів приватного сектора, організацій виробників і громадянського 

суспільства. Ці численні суб’єкти передбачають зміну ролі держави від єдиного постачальника послуг 

до регулятора, координатора та посередника. Різноманітність постачальників послуг, знання і 

навички, які вони приносять, мають вирішальне значення для того, щоб виробники могли 

підвищувати продуктивність, раціонально розпоряджатися ресурсами, вести прибуткову діяльність, 

виходити на нові ринки і реагувати на них. Посилення сприятливого середовища та реформування 

інституційної бази передбачають: 

– стимулювання надання послуг в сільській місцевості та агровиробникам, зважаючи на їх 

інклюзивність і ефективність. Стимули та партнерські відносини можуть допомогти службам дістатись 

віддалених сільських районів та реагувати на те, чого раніше не вистачало з боку приватного сектору – 

в плані мотивації, держави – в ефективності, виробників – у можливостях та ресурсах; 

– підтримка інституційних змін шляхом мобілізації різних соціальних гравців, включаючи 

дрібних виробників3. Надання послуг в сільській місцевості та сільськогосподарським виробникам 

матиме синергетичний ефект в умовах реформування управління, включаючи демократизацію, 

децентралізацію та нові підходи до територіального розвитку, а також реформи управління 

державним сектором. Інклюзивна і поетапне інституційний розвиток сприяє довгостроковому 

підходу зі стійким впливом. Інклюзивний та поступовий інституційний розвиток сприяє 

довгостроковому ефекту зі стійким впливом. Інклюзивність вимагає визнання інтересів та конфліктів 

ключових акторів, водночас створюючи механізми, за допомогою яких місцеві громади можуть 

формулювати точки зору та вимоги; 

– зміцнювати інституції та інвестувати в можливості і знання місцевих суб’єктів. Оцінка 

можливостей місцевих суб’єктів та визначення потреб у організаційному розвитку повинні стати 

 
1 Ягодзінська, А. С. (2018). Продовольча безпека – основа національної безпеки держави. Глобальні принципи 

фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю (м.Харків, 8-9 листопада 2018р.), 421-426. 
2 Гмиря, В. П. (2019). Фінансові інструменти підтримки виробництва аграрної продукції як невід’ємної 

складової продовольчої безпеки країни. Вісник Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка, 206, 147-161. 
3 Яремчук, Н. В. (2019). Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа 

національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід, 23, 70-79. 
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відправною точкою для створення більш ефективних інститутів для всіх. Необхідно систематичне, 

але індивідуалізоване зміцнення інституційного потенціалу, щоб всі учасники мали достатній 

потенціал для роботи з однаковою швидкістю; 

– створити надійну систему показників для моніторингу прогресу та формування підзвітності1. 

Важливим фактором у зусиллях щодо досягнення ЦСР, регулярний моніторинг та звітування можуть 

зробити спільні дії більш цілеспрямованими та сприяти формуванню обґрунтованої політики 

на основі фактів. Індикатори також слугуватимуть звітною карткою для вимірювання прогресу, 

розподілу ресурсів та підтримки впровадження у напрямку сталого розвитку, допомагаючи 

забезпечити підзвітність усіх зацікавлених сторін. 

Основоположною передумовою забезпечення сталого виробництва продовольства та ведення 

сільського господарства є створення сприятливого політичного середовища та необхідність галузевих 

міністерств змінити методи своєї роботи та координувати політику уряду. Перехід до більш стійких 

систем сільського господарства та продовольства вимагає розбудови політичних союзів та коаліції 

з різними учасниками процесу. Відповідно до заклику до трансформації Порядку денного 

до 2030 року, багато запропонованих підходів охоплюють різні сектори, залежать від співпраці 

з урядом та діалогу із зацікавленими сторонами. Вони вимагають від політиків визнати необхідність 

управління компромісами та визначити конкретні заходи для кращого узгодження багатьох цілей та 

системи стимулювання. Вони заохочують як правові рамки, що визнають та забезпечують права 

доступу для дрібних власників та місцевих громад, так і сприятливу політику стимулювання участі 

приватного сектору у стійкій ринковій діяльності. Механізми за участю багатьох зацікавлених сторін 

та нові форми структур управління підвищать відповідальність за політику, одночасно сприяючи 

мобілізації потенціалу, інформації, технологій та доступу до фінансових та виробничих ресурсів. 

Розкриття потенціалу приватного сектору має фундаментальне значення для прогресу. 

Взаємодія з підприємцями та використання ноу-хау приватного сектору, виробниками 

сільськогосподарської продукції, включаючи кооперативи, великі, малі та середні підприємства, а 

також міжнародні корпорації, є необхідною умовою реалізації Порядку денного до 2030 року. 

Партнерства з приватним сектором значно більше, ніж просто джерело фінансування, вони обіцяють 

розвиток технологій, передачу знань та інновації, створення робочих місць та альтернативні потоки 

доходу. 

Створення національних платформ впровадження ЦСР для розробки більш інтегрованих 

програм та політики, кращого взаємозв’язку різних цілей та завдань, моніторингу прогресу, 

виявлення та усунення бар’єрів на шляху змін буде вирішальним для реальних перетворень, 

що визначає шлях до сталого виробництва продовольства та сільського господарства. 

Висновки. Відповідно до п’яти ключових принципів стратегії переходу до більш стійких 

продовольчих та сільськогосподарських систем запропоновано виконання двадцяти конкретних дій, 

кожна з яких описує підходи, практики, політику та інструменти, що пов’язують між собою кілька 

ЦСР, інтегрують три виміри сталого розвитку – економічне зростання, соціальне залучення та захист 

навколишнього середовища – та передбачають участь та партнерство між різними суб’єктами 

харчового ланцюга. Визначені дії спрямовані на підтримку країни у виборі та визначенні 

пріоритетних ресурсів для прискорення прогресу. Вони визначають галузеві взаємодії, які можуть 

прискорити досягнення національних цілей та забезпечити результати для багатьох цілей та завдань 

Порядку денного 2030. Двадцять заходів пов’язують сектори сільського господарства та сільські 

території з більш широкою програмою розвитку країни, що охоплює ліквідацію бідності, створення 

робочих місць, національне зростання, відродження села та багатство природних ресурсів. 
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The concept of a continuum of transactional actions has been introduced. A distinction is made 
between transaction actions and transaction costs as their value footprint. The term internactional 
costs was introduced. The concept of transaction substitution has been introduced. The conditions 
of existence of the firm and the criteria of institutional efficiency of economic agents are specified. 
The production (transformation) process creates the need for a certain minimal set 
of transactional actions. The emergence of a firm as an organizational unit and structure is 
the creation of a transactional shell of the production process. 
The greater the volume of transformational activity of an economic agent, the greater 
is the continuum of transactional actions that must be performed as a kind of accompaniment or 
as a shell of the transformational processes carried out by the economic agent. 
The firm substitutes itself for transactional actions. This is similar in some ways to replacing water 
with a submarine or surface ship. Therefore, the process of the firm’s execution of a certain set 
of transactional actions accompanying transformational processes from start to finish can be 
called the process of replacing transactions. 
An economic agent eliminates a certain volume of transactions, but does not move it inside itself 
in the direct sense. It eliminates this volume through execution, during which a new volume 
of transactional actions and transaction costs is generated within the economic agent 
(firm, corporation). 
Firm size in transaction cost terms is not the same as firm size in capital terms. The size of the firm 
in terms of transaction costs is the volume of a continuum of transactional actions, i.e., the volume 
necessary to perform transactional operations. The value projection of the totality of such actions 
is transaction costs. 
In order to achieve optimality, it is necessary to increase the institutional efficiency, i.e. strive 
for the maximum increase of the delta (difference) between the array of transactional actions 
performed by the firm and the array of internactional actions that took place within the firm 
during the execution of transactional actions. 
Keywords: a continuum of transactional actions, interaction, internaction, transaction 
substitution, transactional shell of transformational processes, the value trail of transactional 
activities. 

 

Постановка проблеми. Сконцентрованість інституціонального напрямку сучасної економічної 

теорії на понятті «трансакційні витрати» не дає змоги побачити за ним більш фундаментальне 

явище – трансакційні дії, або, щоб уникнути тавтології («акт» – це та ж «дія», тільки іншою мовою), 
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просто трансакції (не плутати з трансакціями в значенні трансакційних витрат, а також 

з трансакціями в значенні грошових розрахунків). Треба, нарешті, почати досліджувати саме 

трансакційні дії як такі, та провести розмежування між витратним слідом сукупності трансакційних 

дій (слідом, що насправді і є трансакційними витратами) та сукупністю трансакційних дій як такою, 

без їх вартісної оцінки. На цій базі можна уточнити умови існування фірми в інституційному і 

економіко-організаційному сенсі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наприкінці 1930-х років завдяки працям Рональда 

Коуза (зокрема, стаття «Природа фірми»1, 1937 р.) та його послідовників у науковий обіг увійшло 

поняття трансакційних витрат. Свого часу це було новим словом у економічній науці, тому що 

привернуло увагу широких кіл наукової громадськості до якісно інших витрат, якісно інших 

у порівнянні зі звичайними, такими знайомими усім трансформаційними.  

На базі праць Р. Коуза та його наступників виникла впливова течія в сучасній економічній 

науці – так званий новий інституціоналізм. Цю школу економічної теорії зазвичай відносять 

до неокласичного напрямку. Новий поштовх щодо розвитку цих поглядів у США і Європі стався 

наприкінці 1970-х років і був пов’язаний насамперед з ім’ям Олівера Вільямсона.  

У становленні нового інституціоналізму, окрім Р. Коуза і О. Вільямсона, провідну роль зіграли 

такі економісти Чиказької школи, як Г. Демсец, Р. Познер, У. Нісканен, а також економісти 

вірджинської школи, що відокремилась від неї: Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, Дж. Бреннан. У 1997 р. було 

засновано «Міжнародне товариство нової інституціональної економіки». 

На цей час одним із важливих предметів вивчення нових інституціоналістів є інститути як такі, 

причому вони досліджуються на двох рівнях. По-перше, це рівень інституційних угод. Тут 

вивчаються угоди між учасниками економічних відносин, які укладаються для мінімізації 

трансакційних витрат. Наприклад, одним із таких інститутів є фірма, у якій існує сукупність 

контрактних зобов’язань її працівників для мінімізації витрат.  

По-друге, це рівень інституційного середовища. На цьому рівні вивчаються власне «правила 

гри», тобто правила, норми і санкції, що утворюють політичні, соціальні і юридичні рамки взаємодії 

між людьми. Іншими словами, інституційне середовище – це ті рамки, у які включено учасників 

інституційних відносин.  

Як можна побачити, у сучасній інституційній науці досліджується або вартісний слід 

трансакційних дій, тобто трансакційні витрати (і при цьому власне трансакційні дії як такі 

залишаються поза зоною уваги), або інституційне середовище, трактоване як «правила гри», причому 

власне «гра», тобто, знов таки трансакційні дії, лише неявно присутня у цих дослідженнях.  

Слід зазначити, що станом на початок 2022 р., різні автори, коли пишуть про трансакційні 

витрати, не знають і не використовують поняття трансакційних дій, і тому у певній множині випадків 

ототожнюють трансакційні витрати з трансакційними діями, що призводить до великої плутанини і 

з поняттями, і у цій галузі економічної науки взагалі.  

Якщо казати про сучасний стан досліджень українських науковців з цього приводу, то тут, як і 

в світовій економічній думці загалом, хоч і працюють над проблематикою трансакційних витрат, 

також спостерігається концентрація дослідницької уваги лише на трансакційних витратах, а 

континуум трансакційних дій не досліджується і навіть не називається.  

Отже, протягом минулих з часу новаторської статті Р. Коуза дев’яти десятиліть економічна 

наука не стояла на місці, поглиблювала уявлення про трансакційні витрати і накопичила чимало 

фактів, що підтверджують зростаючу роль цієї складової економічних процесів. При цьому наразі 

не спостерігається належна увага до вивчення трансакційних дій, досліджуються лише трансакційні 

витрати, які є лише їх вартісні та часові сліди. Це спонукає до подальшого вивчення цього кола 

проблем, до уточнення наукових понять, впровадження нових, розвитку їх системи.  

Мета статті полягає в тому, щоб провести розрізнення між трансакційними витратами та 

трансакційними діями, і на цій основі уточнити умови існування фірми та критерії інституційної 

ефективності економічних агентів. 

Виклад основного матеріалу. Причини збільшення континуума трансакційних дій. Протягом 

минулих трьох десятиліть у світовій економічній науці відбулося значне зростання уваги до теорії 

трансакційних витрат. У цього явища є основа, яка полягає в тому, що розширюється сам простір 

трансакційних дій.  

 
1 Coase, R. (1937). The Nature of the Firm. Economic 4 (16), 386-405.  
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Можна відзначити п’ять основних груп причин розширення простору трансакційних дій 

у світовій економіці.  

Перша група причин пов’язана із зростанням спеціалізації виробництва. Зростання 

продуктивності праці в цілому у світовій економіці у якості одного з факторів свого забезпечення має 

поглиблення розподілу праці у світовому масштабі і розвиток спеціалізації. Відповідно, чим більш 

розділеною на численні спеціалізовані виробництва є система суспільного виробництва, тим частіше 

відтворюються ситуації, де треба вирішувати проблему вибору та оптимізації ринкових, 

організаційних, правових та технологічних зв’язків між господарюючими суб’єктами та інститутами, 

що об’єктивно розширює простір застосування трансакційних дій та, відповідно, сприяє збільшенню 

кількості ресурсів (часу, грошей, організаційних та інтелектуальних зусиль), залучених та витрачених 

для вирішення трансакційних проблем, отже, зростанню трансакційних витрат.  

Друга група причин пов’язана із зростанням індивідуалізації споживання та різноманітності 

благ. У світовій економіці, починаючи приблизно з середини 1970-х і особливо 1980-х років, 

спостерігається тенденція до індивідуалізації споживання, до задоволення попиту, породженого 

вкрай малими, вельми специфічними групами споживачів. Це призводить до значного збільшення 

номенклатури товарів, що виробляються. У свою чергу, бурхливе зростання різноманіття товарних 

благ, а також ускладнення їх споживчих характеристик, обумовлює зростання складнощів, пов’язаних 

із співставленням характеристик товарів між собою та вимірюванням корисних властивостей 

товарних благ. Для оцінки споживчих благ та здійснення споживчого вибору також необхідні дії, які 

становлять частину континууму трансакційних дій, що також породжує трансакційні витрати.  

Третя група пов’язана із розвитком та розширенням світового товарного ринку у просторовому 

відношенні. Після краху так званої «світової системи соціалізму», тобто командно-адміністративної 

системи комуністичного типу, для товарів стали відкритими ринки країн пострадянського простору 

на одній шостій частині земної суші, а це призвело до підвищення значущості логістики (типова 

трансакційна діяльність) і транспортно-складської інфраструктури для забезпечення світової торгівлі 

на ринках, що відкрилися. У свою чергу, зміни у масштабі та рівні транспортних видатків зробили 

можливим і необхідним розвиток великих за розміром форм господарських організацій із своєю 

складною системою внутрішньої спеціалізації, розподілу праці і, відповідно, опосередковуючих все 

це трансакційних дій.  

Четверта група пов’язана з підсиленням ролі урядів і бюрократії в цілому. При всьому 

декларованому у багатьох країнах лібералізмі, у світі все ще є високою роль урядового (державного) 

сектору та регулювання економічної діяльності, а у низці регіонів світу відбувається бурхливе 

зростання впливу загальнонаціональних (центральних, федеральних) та регіональних урядів і 

бюрократії. Надмірним регулюванням з метою отримання корупційних доходів державними 

службовцями та високим ступенем одержавлення відрізняється економіка на більшості територій 

пострадянського простору, особливо у РФ, Білорусі та в Україні, при всій поверхневій різниці 

політичних моделей у цих країнах. Це та ситуація, коли діяльність уряду і бюрократії великих 

державних підприємств і інститутів не знижує, а, навпаки, помножує трансакційні витрати, оскільки 

встановлювані державою правила, що регулюють відносини власності та норми господарської 

діяльності, в цілій низці пострадянських країн здебільшого неефективні.  

Значним ступенем бюрократичного навантаження відрізняється також економіка Євросоюзу, 

протест проти чого, вважаю, і став однією з причин виходу Великої Британії із цього 

наднаціонального об’єднання (так званий Brexit).  

Отже, у сучасній економіці існує декілька причин, внаслідок яких бурхливо розширюється 

простір застосування трансакційних дій та зростання трансакційних витрат. Все це робить 

трансакційні дії ще більш помітним компонентом процесу суспільного відтворення, а трансакційні 

процеси як об’єкт досліджень – рівноцінними трансформаційним процесам.  

Ще одна, умовно, п’ята група причин, що призводить до розширення простору трансакційних дій 

та зростання трансакційних витрат, притаманна перед усім пострадянським країнам, та зумовлена 

переходом економіки цих країн від командно-адміністративної системи з її централізованим 

плануванням «до останнього цвяха», до товарно-ринкових відносин із набагато більшою роллю 

вільного ринку, ніж раніше. Внаслідок цього переходу, причому здійсненого в історично короткі 

строки, великий та до того не враховуваний статистикою масив неявних трансакційних витрат, який був 

генерований всередині радянських підприємств, закладів та організацій, в певному сенсі перемістився 

у ринкову сферу, у простір відносин між підприємствами, і завдяки цьому став помітним.  
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Вочевидь, саме про цей процес перетворення неявних витрат радянської командно-
адміністративної економіки на явні ринкові, що відбувся із крахом «розвинутого соціалізму», говорить 
харківський дослідник С.І. Архієреєв: «В командной системе основную часть издержек составляли 
интеракционные издержки, а они по самой своей природе чаще бывают неявными, так как возникают при 
непосредственных взаимодействиях людей. Тогда становится понятным факт роста трансакционных 
издержек при переходе к рынку: они, как более свойственные новому способу организации производства, 
приходят на смену интеракционным издержкам, присущим командной системе»1. 

Іншими словами, частина трансакційних витрат наче вивалюється із внутрішньої «кухні», 
із черева організацій і фірм у зовнішнє середовище, і загальна сума трансакційних витрат 
збільшується за рахунок вичавлювання певного масиву інтеракційних витрат назовні, за межі 
окремих підприємств та інститутів внаслідок переходу від адміністративно-командної системи 
до вільно-ринкової.  

С.І. Архієреєв був один з перших, хто став використовувати поняття «інтеракційні витрати» 
(мовою оригіналу – «интеракционные издержки»), бажаючи показати, що «трансакционные 
издержки присущи исключительно рынку, за рамками которого существуют другие виды издержек 
эксплуатации экономической системы».  

Не вдаючись у дослідження обґрунтованості такого радикального протиставлення та 
відокремлення одного від іншого трансакційних та інтеракційних витрат, вважаю досить 
продуктивним використання терміну «інтеракційні витрати», але називаю внутрішні фірмові 
трансакційні витрати інтернакційними. Інтернакція (від англ. internal – внутрішній, домашній) більш 
точно буде відображати явище таких внутрішніх трансакційних витрат фірм, корпорацій та 
економічних агентів взагалі.  

Про те, що може відбуватися просте переміщення трансакційних послуг із позаринкової 
сфери у ринок, вказували також Дж. Волліс і Д. Норт в їхньому аналізі джерел розширення 
трансакційного сектору2.  

Необхідність розрізнення трансакційних дій та трансакційних витрат. Необхідно розрізняти 
витратний слід сукупності трансакційних дій (те, що і є, власне, трансакційними витратами) та 
сукупність трансакційних дій, яку я називаю континуумом трансакційних дій. Без поняття континууму 
трансакційних дій різні дослідження обов’язково скочуватимуться до ототожнюванню трансакційних 
витрат із трансакційними діями, що заважає більш адекватному моделюванню процесів.  

Але все ж таки, поняття трансакційних витрат навіть у такому грубому вигляді, в якому воно 
перебувало довгі роки, відіграло свою позитивну роль у науці, бо саме витрати, витратний бік справи 
дозволили побачити те, що, окрім суто трансформаційних дій і процесів (тобто технологічних дій і 
процесів, спрямованих на перетворення початкової сировини на готовий товар), у діяльності 
господарюючих суб’єктів існує ще дещо. Іншими словами, цілий велетенський пласт дій суб’єктів 
господарювання, який не було помічено економічною наукою до 1930-х років (часу публікації 
перших статей Р. Коуза та його послідовників щодо трансакційних витрат), став помітним тільки 
тому, що він створював або обумовлював певні витрати, які створювали супротив господарській 
діяльності – супротив, котрий нагадував силу тертя, про яку казав К. Ерроу3.  

Отже, поняття трансакційних витрат стало першою історичною сходинкою на шляху руху 
до осягнення поняття трансакційних дій. Трансакційні витрати є вартісним та часовим слідом 
виконання трансакційних дій. Це не одне й те ж, і це так само слід розрізняти, як розрізняється оплата 
праці (вартість робочої сили) та сукупність виробничих операцій, здійснених робітниками заради 
отримання цієї заробітної плати в ході виробничого процесу.  

Склад трансакційних дій. Трансакційні дії утворюють декілька великих підмножин. Умовно 
кажучи, перша – це сукупність всіх трансакційних дій (трансакцій), які виникають тоді, коли 
закінчується один технологічний процес та починається наступний, суміжний з першим. Під 
трансакціями розумів саме це один з засновників теорії О. Вільямсон, який визначав трансакцію 
як «перехід товару чи послуги від заключної точки одного технологічного процесу до вихідної точки 
іншого, суміжного з першим»4. 

 
1 Архиереев, С. И. (2005). Издержки эксплуатации экономической системы и институциональный 

трансакционный сектор экономики. Постсоветский институционализм. Донецк: Каштан, 263-285. 
2 Wallis, J., North, D. (1986). Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970 in Longterm 

Factors in American Economic Growth. Chicago: The University of Chicago Press, 95-148. 
3 Эрроу, К. (1993). Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов. THESIS, 2, 19. 
4 Уильямсон, O. И. (1996). Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» 

контрактация. Санкт-Петербург: Лениздат, 27. 
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Друга підмножина – це трансакції, які виникають (або потреба у яких виникає) не у зв’язку 

з переходом товару чи послуги від однієї стадії виробництва до іншої, але тоді, коли відбувається 

зміна прав власності. Такі трансакції виникають у зв’язку з відчуженням суб’єктами прав власності 

на матеріальні або нематеріальні об’єкти. Ця множина включає в себе ті дії, витрати яких можна 

вважати трансакційними в розумінні Р. Коуза (трансакційні витрати або операційні витрати – 

transaction costs – це витрати у сфері обміну, пов’язані з передачею прав власності).  

Окремою підмножиною, з певною часткою умовності, можна вважати сукупність дій, які є 

взаємодіями суб’єкта господарювання (зокрема, фірми) із органами державного, суспільного, 

громадського, місцевого і т. ін. моніторингу, контролю і регулювання бізнес-діяльності.  

Більш детальна класифікація трансакційних дій, звичайно, можлива, але не входить до завдань 

цієї статті. Основне, що є важливим в даному контексті, є те, що будь-який виробничий 

(трансформаційний) процес в сучасному суспільстві породжує потребу у певній мінімальній 

сукупності трансакційних дій. У свою чергу, виникнення фірми як організаційної одиниці і структури 

є створенням трансакційної оболонки виробничого процесу.  

Процес трансакціозаміщення. Р. Коуз вважав, що фірма витискає певний обсяг трансакцій 

з вільного ринку: «…витрати витіснених нею (фірмою – Е.С.) ринкових трансакцій»1. При цьому він 

ще вважав, що фірма якимось чином бере ці трансакції всередину себе. Багато сучасних 

продовжувачів доробку Р. Коуза теж вважають, що фірма витискає певний обсяг трансакцій. Але це, 

на мою думку, є неточним розумінням. По-перше, тут краще казати не про витіснення трансакцій як 

витрат, а про витіснення трансакційних дій. По-друге, фірма не стільки витискає, скільки виконує 

трансакційні дії, і лише в цьому сенсі усуває їх. Можна також сказати, що фірма заміщує трансакційні 

дії, що виконуються, собою.  

Це в деякому сенсі є подібним до заміщення води підводним човном або надводним кораблем. 

Тому можна назвати процес (процеси) виконання фірмою певної сукупності трансакційних дій, що 

супроводжують трансформаційні процеси від початку (і навіть від підготовки) до закінчення, 

процесом (процесами) заміщення трансакцій, або, коротше, трансакціозаміщенням.  

Отже, з приводу того, що фірма, за Р. Коузом, бере трансакції всередину себе, можна сказати, 

що це не зовсім коректне уявлення. Насправді замість цього відбувається наступне. Водночас 

з виконанням трансакційних дій, обумовлених контактом зовнішнього середовища фірми 

з потребами трансформаційного процесу, всередині фірми виникає певний масив внутрішніх дій і 

процесів, завдяки яким фірмі і вдається виконати фронт зовнішніх трансакційних дій. Це управління 

та координація дій персоналу фірми, розподіл повноважень персоналу, виникнення ієрархічних рівнів 

управління, розподіл і організація робочого часу кожного члена персоналу та усіх разом і т. ін. Весь 

цей масив є масивом інтернакційних дій або інтернакцій, які, як і трансакційні (зовнішні) дії, має свою 

вартісну або цінову сторону (а також часовий вимір, який не так просто звести до вартісних величин, 

на відміну від виробничих (трансформаційних) процесів), що дає можливість казати не тільки про 

інтернакційні дії, але й, відповідно, про інтернакційні витрати. 

Що можна сказати про кількісні параметри масиву інтернакцій? Цей масив інтернакцій 

у ефективно працюючій фірмі є меншим за масив виконаних (витіснених) фірмою зовнішніх 

трансакцій, або, у крайньому, граничному випадку, дорівнює йому. Різниця, або дельта, на яку масив 

внутрішньофірмових дій (інтернакцій) є меншим за масив виконаних фірмою трансакційних 

(зовнішніх) дій, може бути формалізована наступним рівнянням, і саме вона тримає фірму на плаву, 

виправдовує її існування в інституційному сенсі: 

Δ = Т – І, де 

Δ – різниця між трансакційними витратами та інтернакційними витратами; 

Т – масив здійснених фірмою трансакційних витрат, що виникає внаслідок виконання 

сукупності трансакційних дій; 

І – масив здійснених фірмою інтернакційних витрат, який виникає внаслідок виконання 

сукупності інтернакційних дій, що відбулися всередині фірми за час (підчас) виконання зовнішніх 

трансакційних дій.  

 
1 Коуз, Р. (1993). Фирма, рынок и право. Москва: Дело ЛТД. 
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Уточнення умов існування фірми та вимог до її розміру. У зв’язку з вищевикладеним, виникає 

потреба уточнити умови існування фірми, а також умови її оптимальності, сформульовані Р. Крузом.  

Один з сучасних дослідників, М. Сомов, добре виклав традиційний погляд на умови існування 

фірми, який йде ще від Р. Коуза (наведу мовою оригіналу): «…размер фирмы оптимален, пока 

предельная стоимость организации каждой новой трансакции внутри фирмы меньше или равна 

аналогичной рыночной стоимости, тогда как существование фирмы объясняется именно 

принципиальной возможностью такой ценовой разницы одной и той же трансакции»1, посилаючись 

на вже згадану статтю Коуза «The Nature of the Firm».  

При цьому сам М. Сомов відмовляється розуміти процес переміщення трансакції із зовнішнього 

середовища, з ринку, всередину фірми, називаючи його «містичним». І це відсилання до містики 

зрозуміло, враховуючу відсутність чіткого розмежування вищерозглянутих категорій у сучасній 

економічній науці. 

Щоб позбавити цієї «містичності» процес переміщення трансакції із ринку всередину фірми, 

не варто ототожнювати трансакції, що відбуваються ззовні, та внутрішній масив (масив інтеракцій), 

що існує всередині фірми. Ще раз вдаючись до аналогії із витіснення води кораблем, таке 

ототожнювання – те ж саме, що стверджувати, що, оскільки судно витіснило певну кількість води, 

його внутрішність складається з… цієї самої води. Очевидно, що таке намагання описати та з’ясувати 

внутрішній устрій судна через хімічний або фізичний «устрій» води, є принципово хибним.  

Для цього є декілька причин. По-перше, більшість трансакційних дій неможливо в принципі 

перемістити всередину фірми, натомість їх треба саме виконати (усунути, запобігти негативним 

наслідкам невиконання), при цьому вчинити якісь внутрішньофірмові дії, витративши на це певні 

внутрішньофірмові ресурси. Наприклад, певні юридичні та бухгалтерські дії із мінімізації 

податкового тиску зменшують трансакційне навантаження на фірму, збільшують розмір обігових 

коштів і, відповідно, прискорюють обертання капіталу, але викликають збільшені витрати часу і 

підсилення фінансування відповідних підрозділів і працівників фірми (юристів, бухгалтерів, 

спеціалістів з податкової оптимізації). Тобто, в процесі виконання певних трансакційних дій, 

зовнішній фронт яких породжений вимогами, викликами зовнішнього середовища, всередині фірми 

виникає певний масив інтернакцій, і вони (інтернакції) існують водночас із тими трансакційними 

діями, які фірма виконує у зовнішньому середовищі. Хоча вартісна проекція тих та інших може бути 

різною (найчастіше так і є). 

По-друге, у випадку так званого «переміщення» трансакцій всередину фірми однакових, 

повністю співставних трансакцій не існує. Це визнає навіть один з досить відомих сучасних 

дослідників трансакційних витрат О.С. Сухарєв (мовою оригіналу): «…никто не задумался, что 

трансакции трансакциям – рознь, что они неодинаковы, и вести речь об одинаковых трансакциях 

является слишком уж большим допущением (трансакции внутри фирмы и на рынке – это совершенно 

не одинаковые трансакции)»2. 

По-третє, треба казати не про оптимальний розмір фірми, а про ефективність співвідношення 

зовнішніх та внутрішніх трансакційних дій, тобто власне трансакційних та інтернакційних дій (і, 

відповідно, витрат). Оптимальний розмір якоїсь величини відповідно до умов, що склалися, 

передбачає можливість зміни цієї величини як в одному, так і у протилежному напрямку, натомість, 

в моєму же розумінні, розмір сфери трансакційних завдань і викликаних ними витрат – це, скоріше, 

фронт робіт, який заданий потребами виробничого (трансформаційного) процесу і має більш-менш 

стабільний характер.  

Отже, оптимальним може бути не розмір фірми (це заданий параметрами трансформаційного 

процесу та зовнішнім економічним та інституціональним середовищем континуум трансакційних 

дій), а співвідношення зовнішніх та внутрішніх трансакційних дій, тобто власне трансакційних та 

інтернакційних дій і, відповідно, витрат. Аби досягти певної оптимальності, треба збільшувати 

інституційну ефективність, тобто прагнути до максимального збільшення вказаної вище дельти 

(різниці між масивом трансакційних дій, виконаних фірмою, та масивом інтеракційних дій, які 

відбулися всередині фірми за час виконання трансакційних дій). Можна сказати і так: для оптимізації 

треба досягати виконання якомога більшого континууму трансакційних дій із застосуванням якомога 

меншого обсягу інтеракційних дій. 

 
1 Сомов, М. М. (2010). Внутрифирменные трансакции и процессы. Экономический журнал, 17, 44-55. 
2 Сухарев, О. С. (2016). Теория трансакционных издержек: снятие «искусственных парадоксов». 

Журнал экономической теории, 1, 82-95. 
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Проте, не слід повністю відкидати формулювання Р. Коуза щодо граничної вартості організації 

кожної нової трансакції всередині фірми та її співставлення з «аналогічною ринковою вартістю» 

назовні. Але слід зауважити, що це припустимо лише для кола питань аутсорсингу. А сфера, 

або фронт робіт, що викликані потребами взаємодії з регулюючими органами та іншими питаннями 

обслуговування трансформаційного процесу, є надто більшою за обсяг відносин, пов’язаних 

з аутсорсингом.  

Проблема ефективності суспільних інститутів та економічних агентів. Поширеною є думка, що 

ефективність інститутів визначається величиною трансакційних витрат, а саме, чим менше 

трансакційних витрат, тим ефективніший інститут. Навіть критики цієї позиції, заперечуючи її 

стосовно інститутів, застосовують її ж щодо економічних агентів, як, наприклад, це робить 

Кузьмін Є.А.1 

На мою думку, такий підхід до ефективності як інститутів, так і економічних агентів, є хибним. 

Справа в тому, що континуум трансакційних дій (як основа наступних трансакційних витрат – його 

вартісного та часового сліду) визначається, насамперед, обсягами, масштабами трансформаційної 

(виробничої) діяльності економічного агента. Чим більше обсяг трансформаційної діяльності 

економічного агента, тим об’єктивно більшим є континуум трансакційних дій, який мусить бути 

виконаний, як своєрідний супровід (або, як було сказано вище, оболонка) трансформаційних процесів, 

здійснюваних економічним агентом. Стверджувати, що інституційна ефективність тим менша, чим 

більше трансакційних витрат (а, значить, і трансакційних дій), це те саме, що стверджувати, що 

ефективність будь-якого виробника тим нижча, чим більший фронт робіт перед ним стоїть. Фронт 

робіт сам по собі не задає ефективності.  

Казати про зворотну залежність між ефективністю інституту або економічного агента та 

величиною трансакційних витрат можна щодо частини трансакційних витрат, яка продукується 

всередині інституту або економічного агента і у першому приближенні відповідає поняттю 

інтеракційних витрат в сенсі Архієреєва та інтернакційних згідно моєї термінології. Надмірне 

продукування внутрішніх трансакційних (інтернаційних) дій і витрат, дійсно, знижують ефективність 

інституту та економічного агента та сигналізують про її зниження.  

Висновки. Трансакційні дії є невід’ємною частиною економічних процесів, їх принципово 

неможливо запобігти, усунути; вони не можуть дорівнювати нулю2. Вся сукупність трансакційних дій 

економічного агента є функцією від обсягу й інших параметрів (наприклад, швидкості) 

трансформаційних процесів, задається цими параметрами і характеристиками зовнішнього 

середовища, і утворює континуум трансформаційних дій.  

Трансформаційні витрати є вартісним (або вартісно-часовим) проявом континууму 

трансакційних дій, утворюючи його вартісний (або вартісно-часовий) слід. Трансакційні процеси 

мають двоїсту сутність: з одного боку, це вартісні втрати і витрати часу, а з іншого – трансформаційні 

дії, які мають бути виконані. Трансакційні процеси утворюють своєрідну оболонку-супровід 

трансформаційних процесів, якими займаються економічні агенти.  

В економічній діяльності має місце процес трансакціозаміщення. Економічний агент усуває 

певний обсяг трансакцій, але не переміщує його всередину себе в прямому сенсі. Він усуває цей обсяг 

шляхом виконання, підчас якого всередині економічного агента (фірми, корпорації) генерується 

новий обсяг трансакційних дій та трансакційних витрат.  

Розмір фірми в поняттях трансакційних витрат – це не те, що розмір фірми в поняттях капіталу. 

Розмір фірми в поняттях трансакційних витрат – це обсяг континууму трансакційних дій, тобто обсяг 

необхідних до виконання трансакційних операцій. Вартісною проекцією сукупності таких дій є 

трансакційні витрати.  

Оптимальним може бути не розмір фірми в такому розумінні (це заданий параметрами 

трансформаційного процесу та зовнішнім економічним та інституціональним середовищем 

континуум трансакційних дій), а співвідношення зовнішніх та внутрішніх трансакційних дій, тобто 

власне трансакційних та інтернакційних дій і, відповідно, витрат. Аби досягти певної оптимальності, 

треба збільшувати інституційну ефективність, тобто прагнути до максимального збільшення вказаної 

вище дельти (різниці між масивом трансакційних дій, виконаних фірмою, та масивом інтернакційних 

 
1 Кузьмин, Е. А. (2013). Трансакционные издержки в оценке уровня благоприятствования условий: вязкость среды 

и сопротивляемость экономического агента. Современная экономика: проблемы и решения, 1 (37), 113-133. 
2 Це, до речі, одна з причин того, що так звана теорема Коуза має бути переглянута і скоригована. 
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дій, які відбулися всередині фірми за час виконання трансакційних дій). Можна сказати і так: для 

оптимізації треба досягати виконання якомога більшого континууму трансакційних дій 

із застосуванням якомога меншого обсягу інтернакційних дій.  

Трансакціозаміщення (трансакціовиміщення) фірми можна вважати новим критерієм 

і параметром розміру фірми.  
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CONSUMER’S ECONOMIC INTERESTS  

In economic theory, clarifying the essence of consumer economic interests is becoming 

increasingly important. It is pertinent to identify a consumer’s relationship with the interests as 
with an objective category.  

The goal of the economic interest is to find the economic pattern of satisfaction of the subject’s 
needs. The purpose of the realization of the economic interest is to offer an economic subject 

such directions of activity, which will yield a positive difference between the result and the costs 
needed for the expanded reproduction of the functions of that subject. Efficiency is an integral 

and important aspect of any economic interest. In the economic literature, the question 
of comparing (the proportionality) of outcomes (to costs) is increasingly raised, but most 
often we are talking about a comparison of a special type: the author proposes to calculate not 

the value of costs per unit of utility, but, on the contrary, the quantitative value of utility 
per unit cost.  

The analysis of the consumer’s economic interests allows for identifying a fundamentally new type 
of costs: the costs of consumption. The analysis of the economic interests of a consumer 

evidenced that the effect of consumption is realized through the price of consumption. 
The price of consumption, as a function of realization and the interest from realization, makes 

a sufficient effect on the economy in case of minimized normative costs, for accumulation and 
adequate active response in the world of goods. However, such conclusions have certain 

drawbacks, because they disregard such a powerful factor as competition in the decision-making 
process about selling. This means that the price “component” of making a decision to buy, that is 

competitive consumption price, i.e. more optimal price, is formed based on the consumer’s 
preferred expenses. 
In our opinion, a whole set of differences in organizational and human behavior can be reduced 

to differences in consumption interests. This means that we cannot ignore certain differences 
in the formation of the cost structure. 

Keywords: consumer’s economic interests, consumption costs, consumption effect, 
consumption price. 

 

In economic theory, consumer economic interests are becoming increasingly important. Based 

on the foregoing, it appears pertinent to find an indicator for assessing the concept of consumer benefit/utility, 

i.e. clarifying the essence of consumer interests. 

The following is the baseline thesis for studying consumer interests: the demand combined with 

the way of its satisfaction, translated into interests, acquires a fundamentally different qualitative state. 

The unity of demand and interests is substantiated in a number of works. 

It is important to identify a consumer’s relationship with the interests as with an objective category. 

Simply put, interest is the result of finding an optimal balance between means and opportunities to achieve 

the goals of activity. 

The goal of the economic interest is to find the economic pattern of satisfaction of the subjec t’s 

needs. The purpose of the realization of the economic interest is to offer an economic subject such 

directions of activity, which will yield positive difference between the result and the costs needed 

for the expanded reproduction of the functions of that subject. Interestingly, the positive difference 
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acquires the form of obtained effect. Thus, the formula describing the realization of economic interests 

is as follows: 

Э = S – Z, 

where: S is the obtained economic result; 

 Z is the selected option of costs; and 

 Э is the gained effect. 

No interest is complete without realization and thus cannot be classified as interest in the full sense 

of the word, because without the realization process, first, the interest is deprived of the property 

of an economic orientation; second, interest no longer represents the category of reproduction; third, it is not 

expressed quantitatively; and fourth, interest without the process of realization is so meaningless that it fails 

to attain awareness or understanding of its subjects.  

Thus, efficiency is an integral and important aspect of any economic interest. 

The efficiency formula assists enterprise (company) management in resolving a variety of theoretical 

and practical issues. It clearly determines the motivations and directions of the activity of each economic 

entity. For example, it is obvious that in order to achieve high efficiency, i.e. to accomplish all measures 

to realize its interests, the economic entity can improve the value of the result by cutting the costs, i.e.: 

Э =  ∫(𝑆 →  𝑚𝑎𝑥) and Э =  ∫(𝑍 →  𝑚𝑖𝑛) 

This is so clear and understandable that it does not need special explanations or justifications. 

In essence, we are talking about the main cell of economic activity. If conditionally imagining that it is thus 

“grafted” to a living economic organism, we can demonstrate the self-confidence of its representatives 

and high level of profitability from their business. 

Extensive and intensive reproductions make certain adjustments to the process of perception and 

understanding of the effect. The extensive type of farming cannot be different because it results from a high 

degree of scarcity of products and services within the society. Remaining essentially unchanged, it takes on a 

different content: 

ЭOptimal = S  [const] – [Z → min] 

The excess of costs over the results in this case is usually predictable, at least because the sale 

of the product is guaranteed in advance. As a result, the desire to improve the effect (i.e., to make the product 

a leader among other manufacturers) can be satisfied by successfully reducing the cost of production. 

It is natural as an objective benchmark and as a possibility, but not yet reality. The value of the “result” S 

is usually constant in an extensive economy what is logical. The law of increase is impossible to identify 

since the nature of economic and business relations is determined by the influence of quantitative scarcity. 

Consequently, the intensive type of reproduction becomes sustainable as quantitative scarcity 

disappears. The definition of “result” now includes the property of motion. The profitability of an economic 

act can be increased through maximization (S) or minimization (Z). 

What prevents the opportunity from becoming a reality? – Mainly the fact of the producer’s diktat over 

the consumer. Under the producer’s influence, one “result” is replaced by another. In essence, value Z 

designated in the formula of efficiency is seen as an expression of the need for production. 

It is not difficult to understand that there is a need to evaluate the new measure of efficiency. 

The restoration of the “principle of scales” started when the consumer was able to weigh the costs per unit 

effect from the consumer goods. 

That is when it becomes clear that the degree of the demand satisfaction could not be ignored. 

Obviously, through its property – the ability of quantification, separability, and comparability – the utility 

value obtains the expression necessary for the given form, in particular, it is expressed as costs calculated per 

unit of utility, and is as follows: 

𝑍𝑡
𝑠 =

𝑍𝑡

𝑆𝑡
, 

where: 𝑍𝑡 is the expenditure of an economic object in period t; 

 𝑆𝑡 is the degree of satisfaction of the customer order in period t; 

 𝑍𝑡
𝑠 is the value of costs for product or service per unit utility (𝑎𝑠 𝑆𝑡 −  1% ). 
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In the economic literature, the question of comparing (the proportionality) of outcomes (to costs) 

is increasingly raised, but most often we are talking about a comparison of a special type: first, it is proposed 

to calculate not the value of costs per unit of utility, but, on the contrary, the quantitative value of utility per 

unit cost, like known indices, such as fund returns, profitability, etc. Second, the index of utility itself must 

be expressed as a quality ratio. The question arises as to how fundamental the question of what should 

be in the numerator and denominator of the index calculated as a fraction is. The traditional method 

of assessing efficiency is not simple or harmless, but “conforms” to the expenses in the exact sense. What is 

the reason? Of course, the answer to this question cannot be reduced to the rules of arithmetic. It would 

be correct to formulate it this way: why are the traditional forms of corruption carried out in relation 

not with the final results, but with the intermediate results, that is, with the costs as such? This question 

is not difficult to answer. 

If costs are included in the denominator, then the degree of satisfaction of needs in relation to these 

costs ceases to play the role of the leading element, and this is what seems to be the point. In addition, 

the completion in this manner sharply narrows the indicator of the area of use obtained in this way. However, 

the indicator can be useful even in this form, because it has a good opportunity to illustrate the state of efficient 

operation of the economic entity. In this regard, it can be used to justify some management decisions. 

Therefore, the disadvantage of such a rule to calculate the performance indicator will be revealed on the basis 

of a comparative analysis of its capabilities with its antipode. In this case, it will turn out that the indicator 

calculated on the basis of the sum of costs (producer, consumer, seller, etc.) per unit utility (𝑍𝑡), can be used 

to answer the question about a consumer’s, i.e. societal social consciousness. The traditional method 

of evaluation cannot answer this important question. 

𝑍𝑠 indicator has the ability to act as a profit margin, the main element of price calculation. In this sense, 

it can be used as a consumer tool to regulate the process of production. Making various costs per unit utility 

ultimately gives the consumer what he cannot obtain otherwise, namely, achieving a real comparison 

of such costs. 

Achieving this remarkable property makes it possible to avoid the seemingly insurmountable barrier 

to linking the classical value formula with the efficiency of costs and exchange value. After all, even 

a superficial study of the efficiency formula, where the effect is the positive difference between the results 

(S) and costs (Z) of an economic entity, a seemingly unresolved question will arise: how do you calculate 

costs in GEL, hours, etc. from “percentage value” (where S is a qualitative indicator of customer 

satisfaction expressed only as a percentage)? The prospect of solving such a problem in itself avoided and 

still avoids the idea of economists to apply to the consumer, i.e. the options calculated through final 

economic outcomes. 

However, this problem is possible to solve. Although, for this purpose, one needs to recall that 

economic processes occur not only in space, but in time as well. Therefore, the ability to compare 

the results during the baseline and the planned periods is the key to solving this problem. The formula 

will be as follows: 

Э =  𝑍𝑏𝑠  −  𝑍𝑗𝑎𝑛𝑥 , 

where 𝑍𝑏𝑠  and 𝑍𝑗𝑎𝑛𝑥  correspond to the expenses borne by the economic subjects for 𝑆1% unit during 

the baseline and reporting periods. This type of metamorphosis allows overcoming the major barrier of using 

the index of degree of satisfaction. Formulas, and once again the traditional options to calculate efficiency 

fail to resolve such problems.  

Thus, 𝑍𝑠 indicator has the ability to act as a tool to regulate the processes of reproduction from 

the consumer’s point of view, while the traditional rule, unfortunate as it may be, transfers this function 

to the producer. In our view, this is the main contradiction between the two methods of constructing 

the performance indicator.  

The analysis of the consumer’s economic interests allows identifying a fundamentally new type 

of costs: the direct costs of consumption, arising from the following circumstances: a) the need to compensate 

for poor-quality work of the producer; and b) the effect that could not be obtained. It should be borne in mind 

that both types of costs take the form of consumption costs in the case where the producer himself is insulated 

from the need to bear responsibility for poor performance. In other words, we are talking about the costs 

of consumption caused by the producer’s diktat. 

There are two kinds of consumer expenditures: one “serves” the process of consumption, belongs 

to consumption itself and represents its specific and final replenishment. Its value tends to decrease 
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with an increase in the level of technology. Accordingly, its specific weight in relation to the value of the 

product decreases. However, it is impossible to completely prevent it: the user is interested in its reduction, 

because it is always expressed in the increased positive difference between the expected results and the costs. 

Consumption costs of this kind, as well as the circulation costs, should be called net or normative consumption 

costs. The part of the consumption costs, which appears to be caused by the producer’s failure to fulfill his 

obligations to the consumer, is additional costs for the consumer, who naturally wishes to bring it to zero. 

Thus, the level of consumer demand is immaterial. It is quantified, and the requirements for it are 

known. Additional consumption costs completely or partially deprive a person of the right to development. 

A vicious circle is formed: low quality of goods or work is not the last reason for uncreative human labor, 

while the same person pays the price as the consumer. 

In essence, this means that the consumer evaluates the usefulness of the purchase based on his past 

experience of consumer costs and, above all, the avoidance of additional consumer costs. Acceptance or 

rejection of goods based on “economic expediency” is not only fixing the necessary consumer properties, 

“excess” consumer properties, etc. A consumer (as a buyer) solves the problem of relative efficiency with 

every new purchase. In particular, the purchased goods (services) more or less have negative qualities and 

shows to what extent this “difference” is corrected by the change in the purchasing price. An example of this 

behavior is when the effect of consumption is manifested over time: whether it was good, or bad. The market 

essentially increases the consumer’s desire for utility when buying, as he is now able to choose effect when 

choosing between bad and good options. 

The analysis of the economic interests of a consumer evidenced that the effect of consumption is 

realized through the price of consumption. 

The price of consumption, as a function of avoidance of additional costs for the consumer, provides 

an opportunity to maximize the consumer’s profit through consumption (process of exploitation) in case 

of normative consumption costs (guaranteed by the manufacturer and the seller). 

The price of consumption, as a function of realization and the interest from realization, contains 

sufficient effect of economy in case of minimized normative costs, for accumulation and adequate active 

response in the world of goods. However, such conclusions have certain drawbacks, because they disregard 

such a powerful factor as competition in the decision-making process regarding selling. This means that 

the price “component” of making a decision to buy, that is competitive consumption price, i.e. more optimal 

price, is formed based on the consumer’s preferred expenses. 

Thus, with regard to competition and pricing, where the buyer is a person, we would note only one 

feature: the specificity of the motives guiding the person in choosing the goods (services) in solving his 

attitude. And the latter, as already mentioned, are the products of their consumption processes. 

In our opinion, a whole set of differences in organizational and human behavior can be reduced 

to differences in their consumption interests. This means that we cannot ignore certain differences in the 

formation of the cost structure. However, we do not see a fundamental difference in this regard. We share 

the view that the employee pay as the main source of acquisition of goods has two components: the cost 

of reproduction of a person as a worker, and the cost of its expanded reproduction. The latter generates 

a legitimate interest of the worker in having his wages include part of the profit of the company he works for. 

The lack of competition, and production and market monopolization harm the opportunity to successfully 

solve this problem.  
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