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INTRODUCTION 
 

In the complex realities of the Postmodern era or the Fourth Industrial 

Revolution, Ukraine is paving the way for a prosperous and prosperous society. This is 

quite a difficult task and for its implementation the economic system needs significant 

reform with vector expansion of its own potential. On this difficult path there are 

significant obstacles of political, mental, military, medical, etc. content, which 

significantly hamper the efforts of society to form a developed state. To solve this 

nationally significant task, scientists, including the humanities, must play an important 

role. In this context, the main purpose of submitting materials to the monograph was the 

patriotic desire of domestic scientists, many of whom are full members of the Academy 

of Economic Sciences of Ukraine, to contribute to solving certain problems of 

economic development of Ukraine. 

This monograph highlights the views of scientists of the National Academy of 

Sciences, the National Academy of Agrarian Sciences, national educational institutions 

of economic, agricultural, military profiles on the strategic and current foundations of 

further socio-economic development. The scientific achievements of scientists are 

presented in the form of paradigmatic and conceptual principles, mechanisms, schemes, 

models, etc., which are substantiated in the process of research of the selected object. 

The special scientific value of this work is the analytical substantiation which convinces 

in reliability of the made conclusions and offers. 

Considerable attention in the structure of the monograph is paid to the problems 

and means of their solution in the fields of agro-industrial complex, state management 

and insurance, which in the current conditions of Ukraine's development is especially 

relevant. Proper legal justification of the proposed measures forms a realistic perception 

of the views expressed and reflects the personal scientific positions of scientists. 

Separate sections of the monograph are presented as components of scientific topics, 

which are commissioned by the central government and are carried out at the expense 

of budget funding, which is evidence of the scientific significance of the national level. 

The scientific achievements of scientists on the economic and legal foundations 

of economic growth presented in the monograph will undoubtedly contribute to the 

search for effective ways of further social development of Ukraine. 

 

Reviewers 

Davydenko Nadiia, Doctor of Economics Sciences, Professor,  

Head of Department of Finance, 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 

Kuzheliev Mykhailo, Doctor of Economic Sciences, Professor,  

Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation, Private Higher 

Educational Institution “European University”, Kyiv 

Gordienko Lyudmila, Doctor of Economics, Associate Professor, 

Head of the Department of Marketing, Finance, Banking and Insurance, 

Rauf Abliazov East European University. 

 

Collective of authors would like to thank the Academy of Economic Sciences of Ukraine 

for their support and the opportunity to participate in the collective monograph. 
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SECTION I 

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF FINANCIAL AND CREDIT 

SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCERS 

 

1.1 Оцінка функціонування аргропромислового сектору економіки 

України в теперішніх умовах суспільного середовища  

На функціонування аргропромислового сектору має суттєвий вплив 

зовнішнє та внутрішнє середовище. Суспільний розвиток України в цьому 

середовищі в реаліях XXI ст. відбувається в епоху Постмодерну, яка 

характеризується суттєвими відмінностями від попередньої епохи – Модерну 

та формує непередбачувані процеси політичного, військового, 

демографічного, соціального, економічного змісту, які у сукупності 

здійснюють суттєвий негативний вплив на Україну.  

Беручи до уваги, що у межах кожного етапу розвитку суспільства має 

бути визначена відповідна науково-обґрунтована методологія, яка досліджує 

процеси його розвитку, з’ясуємо сутнісні характеристики епохи Постмодерну 

або Четвертої промислової революції, конкретизуємо значення методології та 

можливості вітчизняної фінансової науки формувати методологічні 

положення фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників. 

Характеризуючи загальний сучасний стан розвитку світового соціуму 

Е. Уілсон зазначає: «Ми створили цивілізацію «зіркових війн» – з емоціями 

кам’яного віку, суспільними інститутами Середньовіччя та технологіями 

гідними богів»
1
. Ця доволі комплементарна характеристика теперішніх 

реалій влучно віддзеркалює суспільні процеси у світовому вимірі. 

Також окрім суто загального стану розвитку світового соціуму, 

Ю. Зайцев доповнює ці характеристики у технічному аспекті із відповідною 

аргументацією: «Найпотужніша технологічна революція в історії людства та 

сучасного суспільства, створюючи передумови задоволення усієї сукупності 

нагальних потреб суб’єктів економічного та соціального життя на планеті, 

водночас формує принципово нові можливості та інструменти впливу на 

процеси управління самим життям цих «людських істот», їхньою психікою, 

бажаннями, емоціями тощо, і це є надзвичайно актуальним викликом і 

загрозою для існування, як окремої людини, так і цілого суспільства в 

інституціональному полі ціннісних орієнтирів нашої цивілізації»
2.
  

Нові ознаки владних структур характеризує З. Бауман: «По-перше – 

всезагальність, універсальність проекту потребує влади з універсальними 

претензіями. Такої влади поки що не видно. Ерозія та послаблення державної 

                                                 
1Уилсон Э. Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. Перевод книги: 

Ленцман Н.В. Питер, 2014. 368 с. URL: http://loveread.ec/contents.php?id=72761. (дата 

звернення: 06.03.2021). 
2Зайцев Ю. К. Філософія розвитку глобальної економіки та суспільства в умовах четвертої 

промислової революції. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у 

ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-

29 трав. 2019 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 43-47, С. 43. 
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влади поглиблюється щодня. По-друге – ми на власному досвіді мали 

множину приводів щоб втратити повагу до проектів досконалого суспільства. 

По-третє, сучасну цивілізацію здолали внутрішні суперечки, з якими вона 

народилась і яких не могла позбутись»
1
. 

Продовжуючи доповнювати зазначені характеристики світового 

соціуму, Д. Шевчук: аргументовано виокремлює доволі важливий 

політичний аспект: «Постмодернізм є плюралістичний, передбачаючи, що 

жоден тип пізнання і жодна сфера не лише претендувати на першість. Також 

в рамках Постмодернізму проявляється криза людського в політичному та 

соціальному світі, що іноді діагностується як дегуманізація політики»
2
.  

Виокремлює проблеми функціонування владних структур наприкінці 

другого десятиліття XXI ст. Ю. Харарі: «Сьогодні людство стикається з 

гострою кризою не тільки через коронавірус, а й через відсутність довіри між 

людьми. Щоб перемогти епідемію, люди повинні довіряти науковим 

експертам, громадяни повинні довіряти державним органам, а країни повинні 

довіряти один одному. В результаті ми зараз стикаємося з цією кризою, 

позбавленим світових лідерів, які можуть надихати, організовувати і 

фінансувати скоординовані глобальні заходи у відповідь»
3
.  

В. Петренко здійснив узагальнення окремих характеристик суспільної 

системи України: «Оскільки, сучасному стану інституціональної системи 

України є притаманним інституціональний вакуум та інституціональний 

хаос, в результаті чого замість інститутів ринкового типу сформовано 

квазіринок, замість конкуренції – монополія ті корупція, замість державного 

управління нового типу – патрон-клієнтелізм»
4
. 

Отже, згідно оцінок зарубіжних та вітчизняних учених теперішня епоха 

має такі характеристики: 

політичного зрізу – корупція, механізми впливу на свідомість людей, 

невиконання обіцянок електорату, проблематичність довіри до владних 

структур, інституціональний вакуум та інституціональний хаос, відсутність 

авторитетних політичних лідерів; 

адміністративного зрізу – неефективне державне управління, 

відсутність стратегічного бачення економічних пріоритетів та економічного 

розвитку;  

соціального зрізу – криза довіри між людьми, невпевненість у 

                                                 
1 Бауман 3. Спор о постмодернизме. Социологический журнал. М, 1994. № 4. С. 70 -79. 
2Шевчук Д. М. Постмодерні виміри політичної філософії. Збірник наукових праць 

Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 1. 2011. URL: 

https://eprints.oa.edu.ua/3748/1/Shevchuk.pdf (дата звернення 27.04.2021). 
3Харари Ю. Н. В битве с коронавирусом человечество не обладает лидерством. Time. URL: 

https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/ (дата 

опубликования: 15. 03 2020 г.) 
4Петренко В. П. Роль і завдання економічної науки у трансформації інституціональної 

матриці сучасного українського суспільства. Теоретико-методологічні трансформації 

економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 90-92. 
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найближчому майбутньому. 

Узагальнюючи ці характеристики, сформуємо такі висновки: 

епоха Постмодернізму продукує нові прояви у всіх сферах суспільного 

життя, що зумовлює нові умови функціонування господарюючих структур, 

зокрема агровиробників, формує зміни у відносинах між членами соціуму, 

визначає форми діяльності органів влади. Щодо України, то ці зміни, 

загалом, негативного змісту; 

несприятливі тенденції суспільного розвитку в Україні обумовлені 

наявними негативними чинниками зовнішнього та внутрішнього середовища, 

при відсутності сформованих компенсаційних та нівелюючих механізмів 

запобігання цим чинникам;  

неефективність державного менеджменту, незавершеність розпочатих 

реформ, зокрема і в агропродовольчому сегменті економіки, відсутність 

налагодженого фінансового контролю за використанням бюджетних 

ресурсів, корупційні прояви на всіх ієрархічних рівнях держави, що в 

сукупності не сприяє формуванню умов для розвитку галузей економіки, 

зокрема агропромислового сегменту.  

Ці характеристики є важливими чинниками впливу на фінансово-

кредитне забезпечення сільгосптоваровиробників та мають бути 

врахованими при виконанні дослідження. Сільгосптоваровиробники є 

основою функціонування всього агропромислового сектору економіки, і від 

їх ефективної роботи залежить розвиток не лише сільських територій та, 

відповідно, сільського населення, але й всього суспільства.  

Найбільш вагомі критерії функціонування сільгосптоваровиробників, 

як складової агропромислового сектору економіки, подано у табл.1 . 

Таблиця 1 – Основні показники функціонування агропромислового 

сектору економіки у 2020 р. 
Показники Значення 

Сільське населення, тис осіб 12629 

% сільського населення, до загальної чисельності 30,4 

Робоча сила у сільській місцевості, тис осіб 5542 

% робочої сили у сільській місцевості, до її загальної чисельності 43,9 

Безробітні у сільській місцевості, тис осіб 573 

% безробітних у сільській місцевості, до її загальної чисельності 4,5 

Зайнятість населення у сільській місцевості, тис осіб 4932 

% зайнятості населення у сільській місцевості, до її загальної чисельності 39,1 

Розподіл доходів у сільській місцевості, грн за місяць, % від її чисельності: 

менше 3000  

 

12,3 

 3000-4000 21,9 

 4000-5000 22,1 

 5000-6000 16,8 

 6000-7000 11,9 

 більше 7000 15,0 

Валовий внутрішній продукт України, млрд грн 4994,1 

Валова додана вартість сільського, лісового та рибного господарства, млрд грн 388,7 

ВВП сільського, лісового та рибного господарства, % до ВВП України  7,78 
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Закінчення табл. 1 

Показники Значення 

ВВП сільського, лісового та рибного господарства, % до 2019 р  88,5 

Експорт агропромислового сектору економіки, млн дол США 22391 

% експорту агропромислового сектору економіки у загальному експорті 

України 

45 

Джерело: 1,2,3,4 

 

Аналізуючи ці показники можна дійти висновку про вагому значимість 

агропромислового сектору економіки, зокрема і сільгосптоваровиробників у 

суспільному розвитку України. Водночас, незважаючи на значну роль 

сільгосптоваровиробників у функціонуванні економіки та соціальної сфери, 

їх ефективність у суспільному секторі є незначною порівняно із подібними 

країнами, що підтверджується зіставленням показників із Польщею (табл. 2). 

Отже, Україна, незважаючи на потенційно більші можливості 

сільськогосподарського виробництва, суттєво відстає від Польщі по 

ефективності функціонування сільгосптоваровиробників. Така ситуація 

склалась під впливом комплексу причин економічного, політичного, 

демографічного, військового, ментального змісту, а також зумовленими 

негативними чинниками зовнішнього та внутрішнього середовища. Серед 

цих проблем однією із найвагоміших є недостатнє фінансування, що 

підтверджується такими показниками (табл. 3).  

Для аналізу стану агропромислового сектору економіки розробимо 

методику, яка сформована із використанням системного підходу і дасть 

змогу виявити окремі проблеми стратегічного та поточного розвитку 

агропромислового сектору економіки, проаналізувати ефективність 

фінансування сільгосптоваровиробників та зробити відповідні висновки. 

Згідно виконаного аналізу основних показників функціонування 

агропромислового сектору економіки у 2020 р. та критеріїв 

сільськогосподарського виробництва в Україні та Польщі у 2020 р. виявлено 

такі проблеми стратегічного та поточного розвитку агропромислового 

сектору економіки. 

 

                                                 
1Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021 р. Державна служба статистики 

України. За редакцією Марії Тімоніної. 50 с. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_r_s_2020.pdf 
2 Куницкий А. ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году. Какие отрасли больше всего 

упали. Forbes. Октябрь 2021. URL: https://forbes.ua/ru/news/vvp-ukraini-skorotivsya-na-4-v-

2020-rotsi-yaki-galuzi-naybilshe-vpali-23032021-1206. (дата звернення 05.11.2021). 
3Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2020 року й у 2020 році. Експрес-випуск. 

Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/31.pdf (дата звернення 05.09.2021). 
4 2020 року Україна втретє поспіль оновила історичний рекорд аграрного експорту. Інститут 

аграрної економіки НААН. URL: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3015-2020-roku-

ukrayina-vtretye-pospil-onovyla-istorychnyy-rekord-ahrarnoho-eksportu-mykola-puhachov.html. 

(дата звернення 05.09.2021). 
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Таблиця 2 – Критерії сільськогосподарського виробництва у 2020 р.  

Показники Польща 
Україна 

Всього % до Польщі 

Територія, тис кв км 312,7 603,5 193 

Населення, млн осіб 37,9 42,2 113,9 

ВВП номінальний, млрд дол США 500 141 28,2 

Площа сільськогосподарських угідь, млн га 18,7 42,2 225,7 

Розораність території, % 36,5 53,9 +17,4 

Експорт сільськогосподарської продукції, млрд євро 34 19 55,9 

Державна підтримка аграріїв, млрд євро 4,1 0,39 9,5 

Джерело:1,2,3,4, 5,6,7,8,9 

 

Таблиця 3 – Фінансування сільгосптоваровиробників (млн грн) 

Напрями фінансування 
2018 2019 2020 2021 

план факт план факт план факт план 

Загальний обсяг 12275 9995 15012 7885 6440  6709 

Підтримка сільгоспвиробників      3968 4500 

в т.ч. загальний фонд 10715 9948 12341 7666 4240   

із нього:  

 компенсація вартості техніки 
 695   1000 1482 1000 

 здешевлення кредитів 266 265 127 103 1200 1053 1200 

 фонд гарантування кредитів      240   

 тваринництво 2401 2394 3500 1482 1000   

 підтримка фермерів 210 47 800 153  134 200 

                                                 
1Статистичний щорічник України за 2019 рік. Державна служба статистики України. За 

редакцією І. В. Вернера. Київ. ДП «Держаналітінформ», 2020. 464 с.  
2Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua. (дата 
звернення: 12.09.2021).  
3 Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Постанова 

КМУ від 03 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення: 15.10.2021). 
4 Держпідтримка АПК-2020: програми, механізми, терміни. Інформаційно-аналітичний 

портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/derzhpidtrimka-apk-2020-programi-
mehanizmi-termini. (дата звернення: 02.04.2021) 
5 НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020 г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 

2021. Информационное агентство «Интерfакс Украина. 21.01.2021. URL: 
https://interfax.com.ua/news/economic/717769. (дата звернення: 15.10.2021). 
6 Wysokość płatności bezpośrednich stosowanych w 2020 r. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. 

URL: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie-w-2020-r. (дата звернення 
20.07.2021). 
7 Eksport polskich artykułów rolno-spożywczych w 2020 r. Przez Ogrodinfo 24 lutego 2021 URL: 

https://www.ogrodinfo.pl/rynki-i-prawo/eksport-polskich-artykulow-rolno-spozywczych-w-2020-
r/ (дата звернення 20.07.2021). 
8Polska w liczbach.Polska Agencjia Investycji I Handly. URL 

https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach#:~:text=3%20mld%20EUR%20%2D%20tyle%20w%
202019%20r. (дата звернення 20.08.2021). 
9Informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej. Ministerstwo 

rolnictwa i rozwoju wsi. URL: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-dotyczace-

zintegrowanego-systemu-rolniczej-informacji-rynkowej (дата звернення 20.03.2021). 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

9 

Закінчення табл. 3 

Напрями фінансування 
2018 2019 2020 2021 

план факт план факт план факт план 

цільові кредити фермерам   200  400   

 хмелярство,виноградарство 400 104 400 119 400 290 450 

 погашення заборгованості 955       

 агровиробники   882 581  1046 1150 

 обслуговуючі кооперативи  7      

 нові напрями, всього, в т.ч.       500 

 страхування       50 

 компенсація вират посівів на Одещині        240 

 підтримка зрошення       50 

 підтримка органічного виноробства       50 

 розвиток картоплярства       60 

 нішеві культури       50 

Спеціальний фронд 2327 46,5 2671 219,2 2200   

 із нього: підтримка підприємств АПК        

 кредити (5-7-9 % 2000 р.) 43,1 43,1 44,5 32,3 2200   

 Аграрний фонд        

 дотації 5       

 Компенсація вартості техніки        

Джерело: 1,2 

 

Стратегічні: 

відсутність налагоджених комунікаційних зв’язків при розробці 

нормативно-правових актів на перспективу між структурами профільного 

міністерства, галузевими громадськими організаціями, науковими закладами, 

авторитетними аналітичними агенціями, що не сприяє формуванню 

обґрунтованих документів; 

 хаотичність фінансування по окремим програмам, зміна пріоритетів 

протягом аналізованого періоду є свідченням відсутності науково 

обґрунтованого нормативно-правового акту на перспективу;  

варіабельність обсягів фінансування окремих видатків є ознакою 

відсутності усталеної моделі фінансування сільгоспвиробників; 

загальний незначний обсяг державного фінансування 

сільгосптоваровиробників є підтвердженням наявності суттєвих проблем у 

забезпеченні розвитку пріоритетних напрямів економіки. 

Поточні: 

у структурі підтримки сільгосптоваровиробників доволі незначною є 

частка переробників, адже саме вони можуть формувати значну добавлену 

                                                 
1Огляд державної підтримки в АПК України. жовтень 2021. Міністерство арнарної політики 

та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka (дата звернення 
05.09.2021). 
2Держпідтримка АПК у 2021 році. URL: derzhpіdtrimka_2021_v3.pdf. URL: 

https://storage.uacouncil.org/uploads/pdf/derzhp%D1%96dtrimka_2021_v3.pdf (дата звернення 

05.09.2021). 
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вартість;  

є несприятливим значний обсяг кредитних ресурсів, які є поворотними 

і, власне, не є державною підтримкою; 

незначні кошти на закупівлю техніки, що не сприяє механізації 

виробництва та впровадженню інновацій. 

Відповідно, зробимо такі висновки: 

беручи до уваги планові обсяги державної фінансової підтримки, які 

передбачаються у Державному бюджеті, зауважимо, що вони у повному 

обсязі не виконуються – від 81,4 % у 2018 р. до 52,5 % у 2019 р., що 

обумовлюється складними бюрократичними процедурами, недостатньою 

інформованістю сільгосптоваровиробників, слабкою інформаційною 

підтримкою; 

для суттєвого поліпшення фінансового забезпечення 

сільгосптоваровиробників необхідно, передусім, розробити відповідне 

теоретико-метологічне забезпечення.  

 

 

 

1.2 Можливості вітчизняної фінансової науки формувати 

методологічні положення фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників 

Використовуючи виявлені особливості теперішньої епохи, обґрунтуємо 

теоретико-методологічні положення фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників.  

Методологія системного методу, яка базується на власному 

інструментарії, дає змогу формувати відповідний теоретичний базис 

вибраного об’єкта дослідження, у цьому контексті – 

сільгосптоваровиробників. 

Оскільки роль методології для будь-якого відгалуження економічної 

науки є доволі важливою, врахуємо відповідні погляди учених. Подамо 

тлумачення цього терміну. 

А. Маршалл, один із засновників неокласичного напряму в економічній 

науці, це тлумачить так: «Методологія будь-якої науки, зокрема економічної, 

реалізує свої визначення не безпосередньо, а використовуючи для цього 

певну систему методів аналізу. Методологія визначає принципи, а методи є 

інструментами наукового аналізу. Універсальність принципів економічної 

методології має досить вагому аргументованість. Вона визначається 

специфічністю предмета економічної науки – дослідженням економічних 

зв’язків, які не автономні за своїм змістом, а є складовими цілісної системи 

суспільних відносин, а отже і цілісної системи суспільних наук»
1.
  

                                                 
1Маршалл А. Принципы политической экономии. Общая редакция и вступительная 

статья доктора экономических наук С. М. Никитина. Перевод с английского Р. И. Столпера. 

Издательство «Прогресс-Москва» 1983.Т. 1 с. 85. 
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В. Осецький висловлює власне бачення суті цього терміну: 

«Методологія – складна діалектична, цілісна, субординована система 

способів, прийомів, принципів різних рівнів, сфер дії, спрямованості, 

владних повноважень, змістів, структур і т.п. Змістовне розуміння 

методології виходить з того, що в ній реалізується пошукова функція 

предметної області дослідження. Будь-яка теоретична система знання має 

сенс лише остільки, оскільки вона не тільки описує і пояснює деяку 

предметну область, але одночасно є інструментом пошуку нового знання. 

Саме методологія визначає в якій мірі зібрані факти можуть служити 

реальним і надійним імперативом знання»
1
. А. Філіпенко обґрунтовує 

основні частини методології: «Складність і водночас сила економічної 

методології полягає в тому, що вона спирається на три фундаментальні 

науки: філософію, логіку та математику. Філософські засади формують 

науковий світогляд, логіка створює логічні передумови економічного аналізу, 

математика наближає економічну теорію до природничих наук»
2
. 

Мазаракі А. доповнює складові методології: «Основою дійсних 

наукових досліджень завжди була і є методологічна тріада: «об’єктивна 

дійсність» – «неупереджений аналіз» – «достовірні результати». 

Псевдонауковість досліджень формує хибний трикутник «викривлена 

(фейкова) дійсність» – «недоброчесність в аналізі» – «маніпулятивні 

результати». Як підсумок – дезорієнтація суспільства як генерального 

кінцевого споживача наукових досліджень, викривлення суспільних уявлень 

про економіку та економічні відносини»
3
. 

А. Чухно акцентує увагу на ролі принципів у методології: «Як кожна 

економічна система загалом, так і наукова система зокрема являють певну 

єдність, тому у процесі конвергенції сприймається те, що не розхитує 

систему, а розвиває і посилює її. Кожна економічна теорія базується на 

певних методологічних принципах, їй властива внутрішня логіка. 

Непродумане, штучне об’єднання принципів може призвести до негативних 

наслідків»
4
. Також він зауважує про національний контент у розробці 

вітчизняної методології: «Добре відомо, що не можна механічно переносити 

                                                 
1Осецький В. Л. Імперативи оновлення методології економічної аналітики. Теоретико-
методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2019. С. 86-89. 
2Філіпенко А.С. Міждисциплінарність у економічній методології: філософія, логіка, 

математика. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : 

перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 
2019 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019 С. 104-110., С104. 
3Мазаракі А.А. Потенціал парадигмальних та концептуальних змін в економічній науці XXI 

століття. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : 
перспективи нової парадигми, матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 

2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С.12-16, С.15. 
4 Чухно А. А. Вибрані праці: у 2 т.; передм. Л. В. Губерського, Т. І. Єфименко. К. : ДННУ 

«Академія фінансового управління», 2012. Т. 1. 557 с, С. 81. 
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в наші умови наукові розробки інших країн, розвиток яких характеризується 

зовсім іншими параметрами. Необхідно пристосувати загальні наукові 

дослідження або ж і теорії до специфічних умов України. Поєднання 

загального та індивідуального – один із ключових принципів наукової 

методології»
1.
 

В. Лагутін у цьому контексті зауважує: «Будь-яке теоретичне 

економічне дослідження ґрунтується на певних методологічних принципах, 

серед яких найважливішими є: фундаментальність дослідження, на відміну 

від поверхових або функціональних зв’язків; наявність ґрунтовного 

філософського базису, що передбачає єдність онтологічного, 

гносеологічного, аксіологічного і праксеологічного підходів; розуміння 

сутності, змісту та форми процесів та явищ; розгляд глибинних соціально-

економічних процесів на основі виділення причинно-наслідкових зв’язків; 

врахування тенденцій і закономірностей розвитку громадянського 

суспільства та його економічної системи; здійснення об’єктивного аналізу 

об’єктивної дійсності, коли предметною сферою дослідження виступають 

економічні відносини; виділення вартості як основоположної категорії 

дослідження; аналіз комплексу інтересів суб’єктів економічних відносин в 

контексті їх системної єдності та суперечностей; обов’язковість «виходу» в 

прикладній сфері на проблеми формування, реалізації та вдосконалення 

економічної політики держави; можливість застосування отриманих 

наукових висновків та результатів в наступних дослідженнях конкретних 

економічних наук. Низький рівень методології перетворює економічну науку 

з активного пізнавального засобу, який постійно вдосконалюється самими 

дослідниками в механічний конгломерат незаперечних істин (за відомою 

метафорою Р. Коуза знань на «класній дошці»), ранг яких не піднімається 

вище пропедевтики»
2
. 

Після з’ясування суті методології економічної науки визначимось із 

здатністю вітчизняної науки змінювати суспільство.  

Аргументуючи важливість економічної науки у трансформації 

суспільства В. Базилевич констатує: «Усвідомлення нової якості соціально-

економічного розвитку формує безпрецедентні виклики для економічної 

науки. Приходить розуміння того, що зміни в світогляді, психології, 

поведінці людини не менш важливі, ніж зміни техніки і технології; що 

новітні концепції формування «суспільства знань», постіндустріального, 

інформаційного, когнітивного суспільства вимагають відповідного 

обґрунтування; що людина в сучасних економічних системах постає не як 

абстрактна сутність, а як конкретна соціальна цілісність; що багато 

                                                 
1 Чухно А. А. Вибрані праці: у 2 т.; передм. Л. В. Губерського, Т. І. Єфименко. К. : ДННУ 

«Академія фінансового управління», 2012. Т. 1. 557 с, С. 82. 
2Лагутін В.Д. Перспективи оновлення методології економічної науки у XXI столітті. 

Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової 

парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 травня 2019 р.). Київ, Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 48-51, С.49. 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

13 

нагальних проблем неможливо адекватно сформулювати та оцінити на рівні 

окремої країни, їх потрібно вирішувати з урахуванням глобальної соціально-

культурної антропології»
1
. 

О. Москаленко акцентує увагу на мультидисциплінарності підходів: 

«…міждисциплінарність притаманна економічній науці апріорі, з тим як вона 

виникла із філософії, класичної політичної економії, і з ними не втратила 

зв’язок. Окрім того, в межах економічної науки можна виділити існування 

внутрішньої міждисциплінарності, яка, на нашу думку, є співробітництвом 

фундаментальної і прикладних економічних наук між собою, різних 

економічних шкіл і течій між собою»
2.
 Він же конкретизує свій погляд щодо 

методології: «Сучасна фундаментальна економічна наука розвивається в 

методологічних межах міждисциплінарного підходу, що стає ключовим 

трендом глобальної науки на принципах четвертої промислової революції. 

Ускладнені процеси суспільного життя безпосередньо впливають на 

траєкторію розвитку науки, напрями і характер наукових досліджень, їх 

диверсифікацію і перетин, та, разом з тим, вимагають від неї вирішення 

стратегічних суспільних завдань людиноцентричності, трансгуманітарності, а 

отже, утвердження позагедоністичних цінностей»
3.
 

Водночас, є певні суттєві проблеми економічної науки відповідного 

змісту у сучасних реаліях про що зауважує А. Гриценко: «Глобальна 

нестабільність соціально-економічного розвитку свідчить про 

неспроможність сучасної економічної науки дати відповідь на історичні 

виклики і озброїти суспільство інструментами і механізмами забезпечення 

стабільного розвитку. Про це свідчать дії урядів і центральних банків 

розвинених країн, які в умовах кризи застосовували заходи, які суперечать 

традиційним теоретичним уявленням»
4
. 

Отже, погляди учених щодо методологічного підґрунтя економічної, 

                                                 
1 Базилевич В. Д. Людиноцентричність парадигмальних зрушень в економічній теорії 

ХХІ ст. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.: матеріали III міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ, 2 - 3 листопада 2017 р ). Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. С.15-20. 
2Москаленко О.М. Міждисциплінарність у сучасній економічній теорії: чому економісти 

виходять за гедоністичні інтерпретації поведінки? Теоретико-методологічні 
трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 

С. 70-76, С.75. 
3 Москаленко О.М. Міждисциплінарність у сучасній економічній теорії: чому економісти 

виходять за гедоністичні інтерпретації поведінки? Теоретико-методологічні 

трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 

С. 70-76, С.70. 
4Гриценко А.А. Глобальна нестабільність соціальноекономічної динаміки як об'єктивне 
підгрунтя парадигмальних зрушень в економічній науці. Теоретико-методологічні 

трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2019. С. 31-34, С.31. 
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зокрема і фінансової науки, повинні бути враховані при формуванні 

фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників. 

Для виявлення суті основних положень економічних наукових течій у 

перших десятиліттях XXI ст. у тлумаченні вітчизняних учених, подамо їх 

погляди. Беручи до уваги сучасні світові реалії, В. Базилевич виокремлює 

основний вектор розвитку економічної науки: «Слід зауважити, що значні 

кроки у цьому напрямі вже зроблені економічною теорією ХХІ ст. Йдеться, 

зокрема, про її реальне розгортання в бік людиноцентричності наукових 

досліджень, розвитку нових актуальних дослідних напрямів, у центрі уваги 

яких безпосередньо знаходиться людина»
1
. 

О. Москаленко акцентує увагу на одній із них: «Гедоністичні побудови 

мейнстріму на основі неокласичного функціонально-факторного методу, 

залишаючись домінуючими, усе частіше піддаються конструктивній критиці, 

що дало поштовх для розвитку альтернативних економічних теорій на стику 

інших наук. Гетеродоксальні економісти приходять до висновку, що 

неокласична економічна наука майже нічого не знає про людину, тим самим 

пропонуючи нову альтернативу – плюралістичну економіку (pluralist 

economics). Методологічний індивідуалізм, раціональність, загальна і 

часткова рівновага, не заперечуються, а визнаються певною мірою 

практичними»
2
. Водночас, він зауважує, що тепер співіснують і інші 

економічні течії та ґрунтовно їх аналізує: «Сучасні альтернативні напрями 

теоретичної економічної науки, які стоять в опозиції, такі як поведінкова 

економіка (behavior economics), нейроекономіка (neuroeconomics) і/або 

підтримують холізм і схильність до гедонізму індуктивної неокласичної 

економічної теорії, зокрема експериментальна економіка (experimental 

economics), теорія ігор (game theory), управлінська економіка (managerial 

economics) назвати формами ефективного забезпечення реалізації 

людиноцентричної парадигми економічного розвитку навряд чи можна. 

Однак ці нові напрями економічної теорії по-іншому розглядають людину, 

виділяють її особливості психофізіологічного характеру, а значить вивчають 

емоції, оцінюють схильність до ризику, почуття від володіння і втрати 

грошей, намагаються оцінити рівень відчуття щастя і негараздів, а отже, тим 

самим ставлять її в центр уваги економічної науки з метою «покращення 

точності прогнозів»
2
.  

Розвиваючи власну думку щодо можливості використання 

                                                 
1 Базилевич В. Д. Людиноцентричність парадигмальних зрушень в економічній теорії 

ХХІ ст. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.: матеріали III міжнародної 
науково-практичної конференції (Київ, 2 - 3 листопада 2017 р. ). Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. С.15-20,С.17-19. 
2 Москаленко О.М. Міждисциплінарність у сучасній економічній теорії: чому економісти 
виходять за гедоністичні інтерпретації поведінки? Теоретико-методологічні 

трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 

С. 70-76, С.70-71. 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

15 

мультидисциплінарності для дослідження розвитку соціальних систем, 

базуючись на науковому доробку В. Ільїна
1
, Ю.Зайцев зауважує: «Лише 

нещодавно економічна наука, на засадах міждисциплінароного підходу, 

сформулювала принципи та суть людиноцентричної парадигми суспільного 

розвитку, вихідними принципами якої стало розуміння того, що, по-перше, 

«пружина історичного розвитку – у методах гармонічного узгодження 

активності вільно діючих гуманітарних істот»; по-друге, «нова філософія 

історії, виступаючи універсально цивілізаційною позаетнічною, 

позакласовою ідеологією самостановлення гуманітарності, не має історичних 

рамок»; по-третє, «цінність життя – у втіленні в ньому фундаментальних 

соціальних констант; гуманітарних абсолютів. Розчленування Істини та 

Добра породжує інструменталізм»; по-четверте, «вісь життя – в гідному 

просуванні до матеріальної та духовної розкутості, повноті самореалізації 

через соціальний та екзистенціальний прогрес, сходження до сходження до 

гуманітарно високого»
2
. 

Про перспективні напрями розвитку вітчизняної економічної науки 

розмірковує А. Мазаракі: «Який внесок може внести (і чи це взагалі реально) 

українська економічна наука в загальносвітову? Вітчизняна наука може бути 

багата відкриттями і формуванням нових наукових напрямів. В даному 

випадку корисними будуть, наприклад, дослідження за такими напрямами: в 

макроекономіці – малі відкриті економіки, макроекономічна нестабільність; в 

мікроекономіці – ринкова нерівновага, турбулентність конкурентного 

середовища, ринкова модель поведінки «бідного» споживача; в 

інституціональній теорії – зміст та форми прояву низької якості інститутів, 

механізм підвищення ефективності інститутів, специфіка інституційних змін 

в економіках з ринками, що розвиваються та ін. Вищенаведений перелік 

далеко невичерпний. Проте, очевидним є й той факт, що будь-якого роду 

«провінційність» («хуторянство»), тобто звернення виключно до місцевих 

проблем без урахування загальносвітових трендів – тупиковий шлях 

розвитку української економічної науки»
3.
 

Щодо сучасних перспективних напрямів розвитку вітчизняної 

фінансової науки В. Федосов та П. Юхименко зауважують: «Прискорення 

світових глобалізаційних економічних процесів, дедалі більша 

трансформація вітчизняного господарства у фінансову економіку ставлять 

                                                 
1Ильин В.В. Философия истории. М.: Издательство Московского Университета, 2003. 

380 с., С.27,40,41.  
2 Зайцев Ю. К. Філософія розвитку глобальної економіки та суспільства в умовах четвертої 
промислової революції. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у 

ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-

29 трав. 2019 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 43-47, С.45. 
3Мазаракі А.А. Потенціал парадигмальних та концептуальних змін в економічній науці 

XXI століття. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : 

перспективи нової парадигми, матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 

2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С.12-16., С.14-15. 
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перед українською фінансовою наукою нові складні завдання. Вона має 

здійснити якісний ривок углиб, сформулювати наукові засади структурних та 

інституційних перетворень у фінансовій сфері, які відповідатимуть новітнім 

вимогам соціально-економічного розвитку країни та викликам європейського 

геофінансового середовища»
1
. 

В. Петренко, у певній мірі солідаризуючись із колегами, аргументує 

свою думку: «Цілком очевидно, що сучасна вітчизняна економічна і 

управлінська наука не може і не повинна обмежитися ретрансляцією та 

адаптацією інституціональних теорій як Сходу, так і Заходу, оскільки вони не 

є адекватними реаліям пострадянської України та її трансформаційним 

потребам. Нашому суспільству необхідна власна фундаментальна теорія, 

методологія і практика інституціональної перебудови, над чим уже успішно 

працюють вітчизняні науковці»
2
. 

Врахування цих поглядів вітчизняних учених є основою формування 

теоретичного базису при формуванні фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників.  

Зважаючи на масштабність цих завдань, зосередимось лише на 

теоретико-методологічному узагальненні фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників. Оскільки основою теоретичної конструкції є 

принципи, визначимо їх так. 

1. Вибір основного методу дослідження. Зважаючи, що досліджуються 

вітчизняні сільгосптоваровиробники, які є цілісною господарською 

структурою, то їх сукупність є системою, тому що в наявності є всі необхідні 

ознаки системи. Отже, є доцільним використання системного підходу. 

2. Напрями розвитку. Беручи до уваги, що дослідження виконується, в 

основному, в межах фінансової науки, необхідно врахувати її напрями 

розвитку в умовах Постмодерну або Четвертої промислової революції. 

3. Еволюційність розвитку. Зазначене узагальнення повинно 

враховувати динаміку та тенденції розвитку агропромислового сектору 

економіки, як суспільної системи, де функціонують 

сільгосптоваровиробники. 

4. Використання досвіду. Врахування відповідних зарубіжних та 

вітчизняних теоретичних конструкцій щодо забезпечення функціонування 

сільгосптоваровиробників; 

5. Професійність науковців. Дослідники, які формують цю теоретичну 

конструкцію, зобовязані відповідати усталеним вимогам.  

6. Екстерналії. Врахування відповідних чинників зовнішнього впливу, 

які обумовлюють функціонування та розвиток агропромислового сектору 

                                                 
1 Федосов В.М., Юхименко П.І. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс. 

Фінанси України, 3’2012. С.3-30, С.30. 
2Петренко В. П. Роль і завдання економічної науки у трансформації інституціональної 

матриці сучасного українського суспільства. Теоретико-методологічні трансформації 

економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (Київ, 28-29 трав. 2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 90-92, С.91 
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економіки. 

Для сприяння сталому розвитку агропромислового сектору економіки, 

необхідне оптимальне фінансово-кредитне забезпечення 

сільгосптоваровиробників, що можливо реалізувати науково обґрунтованими 

теоретичними конструкціями, але це завдання не є легким, про що зауважує 

П. Стецюк: «За весь період ринкових трансформацій найбільш гострю і 

болючою проблемою залишається фінансове забезпечення поточної 

діяльності та перспективного економічного розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Ще однією з болючих проблем аграрних фінансів є проблема 

організації та науково-методичного забезпечення управління фінансами як 

окремих сільськогосподарських підприємств, так і галузі в цілому»
1
. 

Для адекватного вирішення зазначених проблем А. Войтюк пропонує: 

«Для створення адекватної системи фінансово-кредитного забезпечення 

аграрного виробництва безпосередньо потрібно знайти форми взаємодії, 

напрями, що відповідають світовим вимогам, і зберегти найважливіші 

самобутні й ефективні форми, що відповідали б національним інтересам 

фінансових інститутів та інструментів. Підвищення ефективності цієї 

системи в умовах глобалізації нерозривно пов’язане з системним 

регулюванням ключових напрямів сучасної державної фінансової політики, а 

ефективність її функціонування залежить від тієї мети і завдань, що 

випливають з довгострокової фінансової стратегії країни. Це значною мірою 

залежить від використання сучасного науково-методологічного 

обґрунтування принципових підходів до розвитку фінансової системи країни 

в умовах глобалізації, з огляду на те, що «фактор» глобалізації стає все 

вагомішим у прийнятті практичних рішень щодо розвитку системи 

фінансово-кредитного забезпечення»
2.
 

З врахуванням виконаного аналізу, узагальнення відповідних 

теоретичних конструкцій та виявленням сприйнятливих для сучасних реалій 

України домінантів, обґрунтуємо методологічні положення фінансово-

кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників. 

1. При дослідженні фінансових особливостей 

сільгосптоваровиробників, використовувати, як основний метод – системний 

із його інструментарієм, зокрема взяти до уваги, що 

сільгосптоваровиробники є елементом агропромислового сектору економіки, 

який в свою чергу є складовою економічної системи, яка обслуговується 

фінансовою системою. Це означає, що поведінку сільгосптоваровиробників 

визначають вищі надсистеми, тому для зміни параметрів функціонування та 

визначення їх векторів розвитку необхідно вносити зміни саме у вищі 

надсистеми. 

                                                 
1Стецюк П. А. Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. 
Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-

finansovogo-zabezpechennya-silskogospodarskih-pidpriemstv.html. (дата звернення 05.04.2021). 
2Войтюк А. В. Формування і розвиток Національної системи фінансово-кредитного 

забезпечення аграрного виробництва. Вісник аграрної науки. 2018. № 6 (783). С. 75-80, С.76. 
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2. Для визначення ефективних методів, способів, механізмів фінансово-

кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників необхідно врахувати 

основні вектори розвитку економічної, зокрема фінансової науки та 

використовувати мультидисциплінарні підходи, що формуватиме 

відповідний теоретико-методологічний базис. 

3. При прогнозуванні фінансового стану сільгосптоваровиробників 

необхідно використовувати досягнення науковців та інших фахівців у галузі 

діджиталізації, застосовувати методи технологій штучного інтелекту, 

формувати баланси продовольчих ресурсів, що забезпечуватиме оптимізацію 

виробництва та ефективне управління фінансовими ресурсами. 

4. При розробці та обґрунтуванні схем фінансово-кредитного 

забезпечення сільгосптоваровиробників необхідно визначитись із 

перспективною моделлю агропромислового сектору економіки, яка тепер не 

сформована. Доцільно при застосування такої моделі врахувати пропоновані 

парадигмальні основи фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників. 

5. Для забезпечення прагматичності при реалізації зпазначених 

методологічних положень необхідно враховувати наявні стратегічні та 

поточні нормативно-правові акти, які регламентують функціонування 

сільгосптоваровиробників. Так, окремі аспекти цього фінансового 

забезпечення викладено в напрямі 9 «Агропромисловий сектор та харчова 

промисловість» Національної економічної стратегії на період до 2030 року
1
 

де обумовлено окремі положення, що визначають певну фінансову підтримку 

структур агропромислового сектору.  

6. Аналітичність розрахунків при оцінці чинників впливу зовнішнього 

та внутрішнього середовища, які суттєво коригують фінансовий стан 

сільгосптоваровиробників. 

7. Фінансове забезпечення сільськогосптоваровиробників має 

здійснюватись з використанням потенційних можливостей фінансової 

системи, яка ґрунтується на відповідних структурних елементах. Для 

ефективного поєднання цих елементів фінансової системи доцільно 

організувати досконале управління аграрним сектором економіки з 

врахуванням: діючої нормативно-правової бази, зокрема концепцій, стратегій 

та планів розвитку галузей і підгалузей; запроваджувати стимули та зняти 

будь-які обмеження щодо фінансової діяльності господарюючих суб’єктів; 

сформувати механізми контролю за використанням фінансових потоків на 

всіх рівнях управління агропромисловим сектором.  

8. Базуючись на оцінці вітчизняних реалій, враховувати превалюючий 

вплив політичної системи на фінансово-кредитне забезпечення 

сільгосптоваровиробників. 

                                                 
1 Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/ 

pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179. (дата звернення 08.09.2021). 
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SECTION II 

PARADIGMAL FUNDAMENTALS OF FINANCIAL AND CREDIT 

SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS 

 

2.1 Оцінка теоретичних конструкцій фінансово-кредитного 

забезпечення сільгосптоваровиробників та можливість їх використання 

у теперішніх реаліях 

Зважаючи на важливість агропродовольчого сектору в функціонуванні 

всієї економіки, вітчизняними ученими та фахівцями державних структур 

розроблено низку нормативно-правових та аналітичних актів та наукових 

працю по цій проблематиці. Зазначимо, що фінансове забезпечення 

сільгосптоваробників – сімейних господарств, фермерів, агрохолдингів в усіх 

економічно розвинених країнах здійснюється із врахуванням моделі 

сільського господарства, бюджетних можливостей, пріоритетності 

виробництв. Ці схеми формувались історично під впливом різних чинників та 

умов і віднайшли закріплення у юридичних актах. З’ясуємо сутність 

вітчизняних нормативно-правових актів щодо перспективних напрямів 

розвитку як всього агропромислового комплексу, так і окремих господарств у 

фінансовому аспекті.  

Із нині чинних довгострокових програм, які розроблялись спільно 

профільним міністерством та галузевою академією наук і були оприлюднені 

Наказом міністерства у формі концепції є така: «Про схвалення Концепції 

галузевої Програми розвитку садівництва України на період до 2025 року і 

Концепції галузевої Програми розвитку виноградарства та виноробства 

України на період до 2025 року», який був ухвалений ще у 2008 р, де було 

визначено проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма, аналіз 

причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання 

програмним методом, мету, обґрунтовано оптимальний варіант розв'язання 

проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів, шляхи і 

способи розв'язання проблеми, строк виконання тощо
1
. 

Чергову Постанову Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості України на період до 2026 року» було затверджено 

у 2019 р. Зауважимо, що було передбачено комплексне фінансування заходів 

цієї Стратегії як за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних 

призначень Мінагрополітики на відповідний рік, так і із інших джерел, 

зокрема міжнародної технічної допомоги та додаткових джерел, не 

заборонених законодавством. Обсяг фінансування, матеріально-технічних і 

трудових ресурсів, необхідних для реалізації Стратегії, визначався щороку з 

                                                 
1 Про схвалення Концепції галузевої Програми розвитку садівництва України на період до 
2025 року і Концепції галузевої Програми розвитку виноградарства та виноробства України 

на період до 2025 року. Міністерство аграрної політики України, Українська академія 

аграрних наук: Наказ від 21 липня 2008 року N 443/73. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/FIN39917?an=506 (дата звернення: 08.04.2021). 
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урахуванням можливостей державного бюджету
1
.  

Оскільки роль інвестицій у розвитку сільського господарства 

перманентно є вагомою, у 2019 р було розроблено Стратегію сприяння 

залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 

року. Джерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії передбачались 

кошти державного бюджету та кошти з інших джерел, не заборонених 

законодавством (зокрема міжнародної технічної допомоги та фінансових 

ресурсів міжнародних фінансових організацій
2
. 

Тепер одним із основних довгострокових юридичних актів є 

Національна економічна стратегія на період до 2030 року, яка була 

затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. 

№ 179
3
. 

Важливе значення для сільгосптоваровиробників відіграє Земельний 

кодекс України
4
, де з врахуванням змін і доповнень з середини 2021 р. 

розпочато процес продажу землі, в тому числі і сільськогосподарського 

призначення для вітчизняних резидентів. Зауважимо, що питання 

розпоряджання та володіння землею для України завжди було особливо 

специфічним, зважаючи на суттєві ментальні ознаки національного соціуму. 

Продаж землі неоднаразово відкладалась, і лише у зазначений період 2021 р. 

вітчизняні аграрії мають можливість скористатись правом купівлі та 

продажу. Водночас, є певні проблеми, пов’язані із недосконалістю 

законодавства, незавершеністю наповнення земельного кадастру тощо. 

Розвиток окремих галузей та підгалузей, зокрема і регулювання 

фінансового забезпечення визначено відповідними законами
5
,
6
. 

Поточна фінансова підтримка АПК обумовлюється у законах України 

                                                 
1Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості України на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 588-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80 (дата звернення: 07.08.2021). 
2Про схвалення Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське 
господарство на період до 2023 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 

липня 2019 р. № 595-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2019-%D1%80. (дата 

звернення: 08.03.2021). 
3Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179. (дата звернення 
08.09.2021). 
4Земельний кодекс України. Документ 2768-III, чинний, поточна редакція від 28.10.2021, 

підстава - 1174-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text. (дата звернення: 
08.03.2021). 
5Закон України «Про бджільництво». Документ 1492-III, чинний, поточна редакція від 

29.09.2013, підстава - 442-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14#Text. (дата 
звернення: 08.10.2021). 
6Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них». Документ 

486-IV, чинний, поточна редакція від 16.10.2020, підстава - 124-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-15#Text. (дата звернення: 08.09.2021).  
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«Про Державний бюджет». Так, у відповідному законі на 2021 р. передбачено 

4,5 млрд грн державної фінансової підтримки на більш ніж десять програм
1
. 

З метою врегулювання механізмів використання фінансових ресурсів у 

окремих галузях сільського господарства Кабінетом Міністрів України 

затверджувались відповідні роз’яснення щодо їх використання у державному 

бюджеті. Так, для підтримки тваринництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), окремі із них 

було оприлюднено у 2018 р.
2
.  

Оцінюючи досконалість цих нормативно-правових актів, зазначимо, що 

вони не відповідають призначенню стратегічних документів згідно таких 

аргументів: відсутності належного теоретичного базису, який би об’єднував 

стратегію розвитку всього агропромислового комплексу із відповідними 

концепціями розвитку сільськогосподарських та переробних галузей, а також 

територіальними громадами; розрізненість пріоритетів щодо розвитку 

окремих виробництв; неузгодженість у часовому вимірі зазначених актів; 

відсутність окремих обов’язкових складових, зокрема фінансової, у цих 

актах; відсутність обумовлених у фінансовому визначенні обсягів ресурсів в 

розрізі галузей які були б передбачені у Державному бюджеті України 

протягом періоду дії програми. Для суттєвого поліпшення юридичного 

забезпечення державної фінансової підтримки вітчизняних агровиробників 

необхідно, передусім, розробити науково обґрунтовану Стратегію розвитку із 

відповідними галузевими програмами та фінансовим забезпеченням, із 

прив’язкою до каденції виборних органів влади. 

Аналізуючи доробок учених наприкінці другого десятиліття XXI ст. 

зауважимо, що знайдеться незначна кількість фундаментальних наукових 

розробок, які присвячено фінансовому забезпеченню 

сільгосптоваровиробників. Серед таких авторів виокремимо Г. Давидова, 

Н. Шалімову, А. Лисенко, О. Магопець, Н. Шибаєву, Т. Калашнікову
3
,
4
,
5
. 

Також зауважимо, що окремі аспекти зазначеного фінансового 

                                                 
1Держпідтримка АПК у 2021 році. URL: derzhpіdtrimka_2021_v3.pdf. URL: 
https://storage.uacouncil.org/uploads/pdf/derzhp%D1%96dtrimka_2021_v3.pdf (дата звернення 

05.09.2021). 
2 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, 

аквакультури (рибництва): Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р 

№ 107. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF#n10 (дата звернення: 
11.06.2021). 
3Калашнікова Т.В. Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств в умовах 

глобалізації: монографія. Дніпропетровськ: ВПЦ Середняк Т.К., 2014. 280 с. 
4Давидов Г. М., Шалімова Н. С., Лисенко А. М., Магопець О. А. Оподаткування та 

державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: регіональні пріоритети та 

євроінтеграційні процеси : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Давидова та 
д-ра екон. наук, проф. Н. С. Шалімової. Кропивницький : ФОП Александрова М. В., 2017. 

208 с. 
5Шибаєва Н. В. Регуляторна політика в аграрній сфері: монографія. Харків: «Стильна 
типографія», 2018. 470 с. 
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забезпеченя висвітлено у науковій періодиці. Так, у цьому контексті 

О. Масляєва зазначає: «Аграрії України залучають для ведення господарської 

діяльності зовнішні фінансові ресурси. Разом із тим вертикально інтегровані 

агроформування мають ширші можливості зовнішнього фінансування 

порівняно з малими і середніми за розмірами підприємствами. Так, дрібні 

товарні агровиробники мають обмежений доступ до значної частини 

фінансових ресурсів, у т. ч. і банківського кредитування. На фінансовому 

ринку України вже досить тривалий час залишається складна ситуація, проте 

з’являються компанії з новими видами послуг. Переважно це іноземні 

компанії, які мають інтерес до аграрного сектору України і готові до 

партнерства з аграріями, вирішуючи, з одного боку, питання забезпечення 

ресурсами виробників, а з іншого – досягаючи власних бізнес-інтересів»
1
.  

Про наявні вагомі проблеми та оптимальні напрями їх вирішення в 

умовах пандемії коронавірусу констатують науковці Інституту аграрної 

економіки НААН України: «Карантинні заходи, пов'язані з пандемією 

COVID19, не лише змінили умови фінансування аграрної галузі, але 

обмежили можливості використання доступних фінансових ресурсів 

суб'єктами господарювання. Відтак з метою розроблення ефективних 

механізмів фінансової підтримки аграріїв виникла потреба вивчити і оцінити 

їх фінанси у розрізі таких елементів: фінансове забезпечення, кредитне 

забезпечення, державна фінансова підтримка, податкове регулювання, 

страховий захист, соціальні трансферти. Встановлення пропорційності всіх 

елементів фінансових відносин в аграрної галузі, можливостей їх 

використання в умовах дії карантинних заходів, дозволить розробити 

ефективні механізми підтримки сільськогосподарських виробників»
2
. 

На проблемах фінансової підтримки акцентує увагу І. Румик: «На 

сьогодні у АПК досить нечіткі перспективи відносно державної фінансової 

політики. На фоні економічної нестабільності, зниження ВВП, 

невизначеності вектору розвитку в сільському господарстві підтримка 

аграрного сектору залишається суто формальною і в незначній мірі впливає 

на його розвиток» 
3
. 

Аналіз теоретичних конструкцій фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників дає змогу дійти висновку, що тепер наукові 

теоретичні конструкції зазначеного забезпечення сільгосптоваровиробників 

вітчизняними науковцями розроблено фрагментарно, без врахування:  

                                                 
1Масляєва О.О., Гіда М.Д. Специфіка фінансового забезпечення аграрного виробництва. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 
27. Частина 3. 2017. С.58-61. 
2 Ходаківська О. В., Тулуш Л. Д., Пугачов М. І., Крушельницький М. В. Методологічні 

підходи до оцінювання впливу карантинних заходів, пов'язаних із поширенням covid19, на 
фінансову складову аграрної економіки. Журнал «Економіка та держава», наукове фахове 

видання України з питань економіки. 2021. № 9. С. 45 -51, С.51. 
3 Румик І.І. Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва. Вчені записки 
Університету «КРОК». №4(56), 2019. С.64-73. 
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відповідних напрямів розвитку фінансової науки в епоху Постмодерну, 

або Четвертої промислової революції, яка продукує принципово нові умови 

та характеристики світового соціуму а також вітчизняні реалії;  

належного комплексного парадигмального підходу, зокрема 

відповідного теоретико-методологічного базису для вирішення 

перспективних та поточних завдань;  

обов’язкового врахування складних, непередбачуваних позитивних та 

негативних чинників впливу політичного, економічного, соціального зрізу;  

особливостей функціонування світових аграрних відносин, зокрема в 

тих світових регіонах, де Україна має традиційні канали поставок 

сировинних та готових харчових продуктів; 

векторів розвитку вітчизняного агропромислового сектору економіки, 

які у теоретичному, або здебільшого прагматичному сенсі обумовлюють його 

специфіку функціонування;  

динаміки та прагматичності розвитку соціально-економічних світових 

та вітчизняних форм, механізмів, моделей дотичних до функціонування 

сільгосптоваровиробників; 

наукових розробок, аналітичних матеріалів, рекомендацій вітчизняних 

учених, практичних фахівців щодо напрямів поточного та прогнозного 

розвитку українського агропродовольчого сегменту економіки. 

Важливе значення для впровадження зазначених положень має 

налагодження партнерських контактів сільгосптоваровиробників із органами 

влади, зокрема територіальними громадами, профільними громадськими 

організаціями, логістичними та торгівельними структурами, аналітичними 

агенціями, науковими установами. 

 

 

 

2.2 Обґрунтування суті та складових парадигмальних основ 

фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників 

Для ґрунтовного формування зазначених парадигмальних основ 

фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників, досконало 

з’ясуємо сутність визначального терміну. В цьому контексті зауважимо, що 

категорію «парадигма» запровадив американський історик і філософ Т. Кун 

на початку 60-х років ХХ ст. Він так охарактеризував сутність та важливість 

цього терміну: «Парадигми дають вченим не тільки план діяльності, але і 

вказують і деякі напрями, істотні для реалізації плану. Освоюючи парадигму, 

вчений оволодіває одночасно теорією, методами і стандартами, які у такий 

спосіб найтісніше переплітаються між собою»
1
. 

Отже, закладаючи підвалини нового теоретико-методологічного вчення 

цей науковець обґрунтував чітке тлумачення базової категорії. 

Відомий науковець у галузі менеджменту П. Друкер у книзі «Завдання 

                                                 
1Кун. Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2002 605 с., С.148. 
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менеджменту в ХХІ ст.», конкретизував сутність та специфіку формування 

протягом еволюції парадигми по відношенню до менеджменту: «Парадигма 

будь-якої суспільної науки, зокрема менеджменту, заснована на уявленнях 

про реальності. Їх формують вчені, письменники, викладачі і практики. Але і 

самі уявлення чинять відповідний вплив на те, що в даній галузі знання 

вважаються реальністю. Уявлення про реальність, які існують в рамках даної 

дисципліни, визначають її зміст. Вони визначають те, що дана дисципліна 

вважає «фактами», і те, що дана дисципліна трактує сама себе. ... Для 

суспільної науки, якою є менеджмент, уявлення про дійсності значно 

важливіші, ніж для природничих наук. Парадигма – іншими словами, 

прийнята в даній науці система понять, – не впливає на об'єктивний фізичний 

світ. Яку теорію ми б не прийняли, наприклад, що Сонце обертається навколо 

Землі чи, навпаки, що Земля обертається навколо Землі, це ніяк не вплине ні 

на Сонце, ні на Землю. Природничі науки вивчають поведінку об'єктів 

оточуючого світу. А суспільні науки, такі як менеджмент, мають справу з 

поведінкою людини і суспільними інститутами. Отже, практики від 

менеджменту діють так, як їм підказують уявлення про дійсність, які 

покладені в основу теорії менеджменту. Ще важливіше те, що реальність, на 

яку опираються природничі науки – фізичний світ і його закони, – незмінна 

точніше, для її зміни необхідні епохи, а ніяк не століття, не говорячи вже про 

десятиліття. В соціальному світі нема аналогічних «природних законів». 

Предмет вивчення змінюється безперервно. А це означає, що уявлення, які 

були справедливі вчора, можуть буквально в один момент стати 

неспроможними і більш того, помилковими» 
1
. 

Характерне для специфіки господарюючих структур та розлоге 

тлумачення суті парадигми, як системи уявлень подає Л. Чорна, належним 

чином обґрунтовуючи її особливість в умовах ринкової економіки: 

«Парадигма – це модель, зразок, приклад, форма, структура проблеми, ідеї, 

позиції або системи поглядів. Структурно поєднуючи різні елементи 

концепції, парадигма визначає методологічні, методичні, інструментальні 

функції, і, в свою чергу, відбиває суть, квінтесенцію обґрунтованої і 

сформульованої системи наукових поглядів. За своєю конструкцією 

парадигма є універсальною базою, єдиною основою, типовою моделлю 

побудови і застосування понятійного апарату, що описує загальнодоступне 

розуміння співвідношення, на перший погляд, абсолютно не пов’язаних між 

собою явищ або подій. Залежно від того, чи буде використана практика в 

процесах побудови і формах викладу системи уявлень про досліджувану 

проблему, визначається ефективність побудови і застосування 

інструментарію зіставлення теорії і практики, що забезпечує перевірку 

правильності наукових поглядів і концепцій. Конкретну, прагматичну роль 

парадигма покликана виконувати як універсальний інструмент відображення, 

                                                 
1 Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке., пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2000. 272 с. 
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представлення, обґрунтування й адаптації інноваційних ідей і підходів до 

процесів структуризації, умовам їхнього застосування. У цьому змісті вона 

здатна істотно уніфікувати, адаптувати й полегшити впровадження 

нововведень, обґрунтовано розкриваючи і представляючи сутність 

запропонованого підходу на зрозумілих, загальновизнаних прикладах і 

аналогіях. Об’єктом організаційно-структурного механізму управління слід 

вважати підприємство, котрому в умовах ринкової економіки властиві 

наступні ознаки: самостійна ініціативна діяльність, комерційний підхід, 

спрямованість на отримання прибутку, особиста економічна зацікавленість 

власників акцій, відповідальність за результати діяльності, господарський 

ризик»
1
. 

Щодо цього терміну А. Мазаракі зазначає: «Враховуючи 

багатогранність поняття «парадигма» слід виокремлювати ряд її типів на 

основі критеріального застосування трьох фундаментальних категоріальних 

планів: онтологічного, гноселогічного і аксіологічного. Онтологічна 

парадигма, або парадигма буття відображає центральний пріоритетний 

вектор розвитку економіки. Гносеологічна парадигма, або парадигма власне 

науки вказує на концептуальну єдність досліджень для переважної більшості 

представників економічної науки. Аксіологічна парадигма, або парадигма 

цінностей, у крайній формі – ідеології, відображає загальновизнану ціннісну 

систему, якої притримується наука. Найгірший варіант тут коли економічна 

наука фактично перетворюється на ідеологію, тобто починає виконувати 

роль засобу обслуговування інтересів політичної владної еліти»
2
. 

Дещо з іншого погляду розуміє сутність терміну В. Харечко, 

зауважуючи, що парадигма – це економіка багаторівневої реальності та з 

посиланням Ф. Броделя вирізняє економіку по вертикалі й економіку по 

горизонталі. Економіка по вертикалі складається з трьох поверхів – 

матеріальне життя, ринкова економіка і капіталізм. Матеріальне життя або 

матеріальна цивілізація – це елементарна базова діяльність, економіка 

самодостатності, обміну благ і послуг у дуже невеликому радіусі. Над 

величезною масою повсякденного матеріального життя розкинула свою сітку 

ринкова економіка (економіка обміну), яка постійно підтримує життя своїх 

структур. Над обширною поверхнею ринків панує сфера капіталізму. Вона 

спотворює хід обміну на свою користь, породжує аномалії, завихрення. 

Переважно описують ту економіку, яку можна назвати ринковою, і 

виключають зі свого аналізу інші. Другий рівень, зріз економіки – економіка 

по горизонталі. У цьому випадку інструментом аналізу є простір. Він зачіпає 

                                                 
1Чорна Л. О. Сучасна парадигма побудови ефективних організаційних структур управління 

підприємством. Електронний журнал «Ефективна економіка» № 9, 2014. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3705. (дата звернення: 11.06.2021. 
2Мазаракі А.А. Потенціал парадигмальних та концептуальних змін в економічній науці 

XXI століття. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : 

перспективи нової парадигми, матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 

2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С.12-16, С.12 
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реальності історії, що мають територіальну протяжність. Простором можна 

оволодіти різними способами: культурно, політично, економічно 

Підтримуючи логічність дослідження, В. Харечко виокремлює такі складові:  

інституційна пардигма, де дослідники намагаються, передусім, виявити 

фундаментальні основи економічного розвитку, шукають витоки існуючої 

нерівності, зрозуміти, чому одні країни багаті, а інші бідні; 

структурно-логічна парадигма, яка згідно моделі економіки Г. Кларка 

містить такі елементи: мальтузіанська пастка, промислова революція і 

демографічний перехід, велике розходження. Так, мальтузіанською пасткою 

є механізм розвитку в аграрній економіці. Промислова революція і 

демографічний перехід – категорії, що розкривають розвиток в 

індустріальній економіці. Після промислової революції дохід на душу 

населення почав стабільно зростати в результаті підвищення ефективності 

виробництва, що стало можливим завдяки науковим досягненням. Майже 

одночасно з цими процесами відбувається демографічний перехід – зниження 

народжуваності в Західній Європі, яке почалось у вищих класах і поступово 

поширилося на все суспільство;  

парадигма стадій економічного розвитку, в якій один із її «батьків» Дж. 

Гікс пропонував висунути на основі економічної теорії декілька загальних 

ідей і потім застосувати їх до історії так, щоб ці підходи до неї отримали 

певну «позаісторичну підтримку». Класифікувати суспільства необхідно за їх 

структурою й економічним становищем, пояснити, чому даний стан 

суспільства повинен змінюватися іншим. Як результат отримаємо певні стадії 

економічного розвитку, які не дуже відрізняються від марксових формацій і 

стадій економічного розвитку німецької історичної школи. Зокрема, Дж. Гікс, 

своїх працях виокремлює такі стадії як традиційна економіка, процес 

проникнення ринку в традиційну економіку й утвердження ринкової 

економіки 
1
.  

Обґрунтовуючи терміни, коли нова парадигма стане превалюючою, 

А. Мазаракі констатує: «Потенціальні можливості формування нової 

наукової парадигми не проявлятимуться доти, поки не з’являться відповідні 

для цього суспільні умови. Йдеться про суспільну затребуваність нової 

парадигми економічної науки. Якщо така затребуваність відсутня, зусилля 

лише окремих груп науковців внести якісь парадигмальні зміни в економічну 

науку будуть в кращому випадку подібні лише на зовнішнє косметичне 

«оновлення» парадигми. Розбудова нової парадигми економічної теорії 

бачиться на шляху відходу від неокласичних моделей, забезпечення 

активного пошуку гетеродоксальних концептуальних схем за межами 

мейнстріму. Однак чи є сьогодні такі концепції (концептуальні моделі)? 

Вважаємо, що таких загальновизнаних концепцій не може бути доти, поки 

остаточно не сформується нова економічна система XXI ст. Інша справа, що 

                                                 
1Харечко В. М. Про парадигми історії економіки. Наукові записки / Scientific papers. 2015. 

1(50). C. 167-171.  
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змістовні моменти нової наукової парадигми складаються вже сьогодні і їх 

можна осмислювати і використовувати хоча б частинами й фрагментарно»
1
. 

Погоджуючись із висловленою позицією, зауважимо, що формування 

зазначених суспільних умов реалізується в теперішніх реаліях України доволі 

складно, зважаючи, на передусім, специфічну ментальність українського 

народу. Саме вона є визначальним чинником прийняття важливих 

загальнодержавних рішень. У цьому контексті подамо окремі роздуми 

М. Троцько: «Ментальність є своєрідним «характером» нації, народу, але 

найкраще, цей характер прослідковується у конкретній людині нашої 

держави. В повсякденному житті українець, можливо, і не усвідомлює такі 

наукові категорії, як «ментальність» чи «менталітет». У процесі спільного 

проживання з іншими людьми, індивідуальні ознаки ментальності 

переносяться в загальний зміст, а це, в свою чергу, презентує українську 

ментальність вже на загальноетнічному рівні. 

Зокрема, ментальність українського народу формувалася під впливом 

складних історичних обставин. Основну роль відіграло геополітичне 

розташування України на перехресті історичних шляхів зі Сходу на Захід і з 

Півночі на Південь. Ця обставина обумовила химерне поєднання у світогляді 

українця західної та східної ментальності. Так, наприклад, сучасний 

українець, як західнянин, високо поціновує досягнення науки та техніки, але 

водночас для нього важливо, щоб вони використовувалися задля 

гуманістичних цілей. 

Але варто зазначити, що процеси глобалізації та інформаційної 

революції трансформують риси ментальності сучасного українця. На жаль, 

ця трансформація диференціює аж ніяк не в позитивну сторону»
2
. 

Доцільність формування відповідної доктрини для України обґрунтовує 

В. Чеботарьов: «Аналіз соціально-економічного розвитку України протягом 

останніх десятиріч дає підстави констатувати, що наша країна увійшла у 

стадію критично-визначальних зламів. Вони мають чисельні складові: 

економічну, соціальну, правову, політичну, релігійну, науково-технічну, 

природничо-кліматичну, цивілізаційно-ментальну. Подібного роду 

кардинальні перетворення самі по собі обумовлюють ґрунтовні виклики, 

гострота яких стосовно України суттєвим чином зростає з урахуванням її 

положення в системі міжнародних відносин та загальних змін у світовій 

політиці. Сукупність зазначених явищ і процесів зумовлює необхідність 

опрацювання парадигмального знання, насамперед, в економічній сфері, що 

передбачає класифікацію методологічних засад сучасної економічної 

                                                 
1Мазаракі А.А. Потенціал парадигмальних та концептуальних змін в економічній науці XXI 

століття. Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : 

перспективи нової парадигми, матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 трав. 
2019 р.). Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С.12-16, С.13-15. 
2Троцько М. Про менталітет українців на основі оповідання Леся Мартовича «Стрибожий 

дарунок». Листи до приятелів, січень 19, 2021. URL: https://lysty.net.ua/mentality (дата 

звернення: 11.06.2021.  
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парадигми України. Питання опрацювання парадигмальних засад 

економічного розвитку у вітчизняній науці починають привертати все більшу 

увагу вчених. чинником опрацювання всіх інших питань парадигмального 

економічного змісту. Опрацювання загальнонаукових аспектів 

парадигматики на підґрунті праць її засновника Т. Куна та узагальнення 

досвіду розробки й реалізації економічної програми Л. Ерхарта в ФРН, «лінії 

Доджа» в Японії економічних реформ Ден Сяопіна в Китаї та Лі Куан Ю в 

Сінгапурі дають підстави зазначити, що засадничими складовими 

обґрунтування сучасної економічної парадигми України слід виокремити 

такі.  

Перша. Формування методологічних і гносеологічних основ 

економічної парадигматики: визначення сутності економічної парадигми та 

логіки її опрацювання – від вихідного постулату до підсумкового 

узагальнюючого інституціонального акту, призначенням якого є розв’язання 

парадигмальної проблеми.  

Друга. Класифікація сутності загальнонаціональної парадигми, з якою 

економічна парадигма держави є співпорядкованою.  

Третя. Визначення фундаментальних вчень (теорій), які є необхідними і 

достатніми для обґрунтування економічної парадигми.  

Четверта. Виокремлення опорних понять-ознак економічної парадигми 

та її загальнотеоретичного змісту.  

П’ята Конкретизація виокремлених сутнісних ознак 

загальнотеоретичного змісту економічної парадигми в класифікаційних 

характеристиках дефініції «сучасна економічна парадигма України».  

Шоста. Розкриття сутності механізму досягнення стратегічної мети 

економічної парадигми. 

Сьома. Обґрунтування сутності економічної доктрини як основи 

науково-практичного розв’язання економічної парадигми та виділення засад 

сучасної економічної доктрини України. 

Необхідно зазначити, що перші чотири складові за своєю суттю є, 

висловлюючись термінологією Т. Куна, передпарадигмальними. Їх 

функціональним призначенням виступає опрацювання фундаментального 

знання парадигматики й гносеологічних операцій стосовно розв’язання її 

проблем в економічній сфері. П’ята – сьома складові несуть безпосередньо 

економічне змістовне «навантаження»: від визначення дефініції «сучасна 

економічна парадигма України» до розкриття механізму досягнення 

стратегічної мети економічної парадигми й необхідних відповідних заходів 

інституціонального супроводу»
1
. Цей же автор узагальнив методологічні і 

гносеологічні положення, з’ясував передумови розв’язання головної 

парадигмальної проблеми, запропонував механізм взаємоопосередкованості 

еволюційних та революційних змін у соціально-економічному розвитку та 

                                                 
1Чеботарьов В.А. Сучасна економічна парадигма України: вихідні методологічні засади 

обґрунтування. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015, №2(54). С. 5-12. 
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ознаки і класифікаційні характеристики.  

Ґрунтовне дослідження щодо еволюції інноваційного розвитку 

економіки здійснив Н. Краус. Передусім, він використовуючи системний 

підхід, визначив відповідні етапи (фази) з відповідними аргументами, 

констатуючи, що Розвитку інноваційних процесів характерні революційно-

еволюційні перетворення. Відображенням таких перетворень, у даному 

випадку, є інституціональні зміни, що повинні включати три фази розвитку 

інноваційної сучасної економіки. Перша фаза – фаза безпосереднього 

перетворення, тобто зародження якісно нових інституційних змін. Друга 

фаза – фаза поступового розвитку інституційних змін та набуття характерних 

рис «нової» форми інститутами розвитку при невідірваності від «старої» 

форми економічної системи. Третя фаза – є піковою фазою, яка проявляється 

у новій, системній та комплексній модернізації «старих» інститутів розвитку, 

їх перетворенні на «нові» інститути інноваційного розвитку й адаптацією до 

повністю нової, відмінної від попередньої форми економічної системи. Окрім 

виокремлення зазначених фаз ним визначено певну модель еволюційного 

формування нових процесів, явищ, зокрема нових інститутів інноваційного 

розвитку, які повинні володіти рисами стійкості до нових, зокрема і доволі 

непередбачуваних умов функціонування. Дана фаза може характеризуватися 

не лише перетворенням «старих» інститутів, а й появою та зародженням 

кардинально «нових» інститутів. Логіка формування у просторово-часовому 

вимірі інститутів інноваційного розвитку представлена на рисунку 1
1
.  

Цей же науковець запропонував ввести в науковий обіг:  

нову категорію дуоінституціоналізація (duosinstitutionalization) 

інноваційної економіки розуміючи під нею одночасне функціонування в 

інституціональному просторі «старих» інститутів розвитку, що знаходяться в 

стані трансформації, модифікації, адаптації й хабітуалізації та «нових» 

інститутів інноваційного розвитку. Іншими словами ми спостерігаємо, так би 

мовити, параґенез інститутів розвитку; 

інший термін – парагенез інститутів розвитку, як деяке спільне 

просторове походження «старих» інститутів розвитку та «нових» інститутів 

інноваційного розвитку. Вище вказані інституційні одиниці 

характеризуються подібністю в послідовності формування та є такими, що 

функціонують в єдиному економічному полі. Разом з тим, «нові» інститути 

інноваційного розвитку є в деякій мірі «генетично» пов’язані з «старими» 

інститутами розвитку
1
.  

Аналізуючи подані погляди вітчизняних та зарубіжних учених на 

сутність та складові парадигмальних основ фінансово-кредитного 

забезпечення сільгосптоваровиробників є можливість зробити такі 

узагальнення:  

                                                 
1Краус Н. М. Парагенез інститутів розвитку та інституціональна компонента парадигми 

інноваційного зростання. Електронний журнал «Ефективна економіка» № 1, 2016. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4734. (дата звернення: 11.09.2021). 
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Рисунок 1 – Логіка формування у просторова-часовому вимірі 

інститутів інноваційного розвитку
1
 

 

епоха Постмодерну, з її специфічними характеристиками продукує нові 

відносини в економіці, політиці, соціальних відносинах, що в свою чергу 

об’єктивно вимагає формування нових теоретичних конструкцій, зокрема 

                                                 
1 Краус Н. М. Парагенез інститутів розвитку та інституціональна компонента парадигми 

інноваційного зростання. Електронний журнал «Ефективна економіка» № 1, 2016. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4734. (дата звернення: 11.09.2021). 
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парадигм; 

науковцями запропоновано окремі парадигмальні конструкції, які 

обґрунтовують напрями економічного розвитку на загальнодержавному та 

корпоративному рівнях;  

реальному впровадженню наукових розробок парадигмальних основ, в 

тому числі і щодо фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників, суттєво заважають специфічні ментальні 

особливості українського соціуму; 

незважаючи на доволі розгалужені наукові джерела, ґрунтовних 

наукових розробок щодо фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників знайдеться їх незначна кількість щодо цієї 

проблематики. 

Зважаючи на виявлені теоретико-методологічні характеристики 

зазначених парадигмальних основ, складові, які відображають специфіку 

фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників подамо у 

вигляді алгоритму (рис. 2). 

Обґрунтуємо ці складові. 

Врахування характеристик епохи Постмодерну. Зазначені 

характеристики, як у світовому вимірі, так і у національному, розлого 

висвітлено у працях учених, аналітичних оглядах, тому їх необхідно 

враховувати, беручи до уваги, що вони мають відповідний вплив на 

фінансові процеси, зокрема і у агропромисловому сегменті економіки. 

Обґрунтування основних положень економічного імперативу. Оскільки 

це поняття є базовою категорією будь-якої комплексної економічної 

теоретичної конструкції, подамо його первісне тлумачення у викладенні 

І. Канта. Термін «імператив» походить від латинського слова imperativus, що 

в перекладі означає «владний». Найпростіше його визначають як настійну 

вимогу, веління, наказ. Тепер це поняття розлого використовується в 

суспільних науках. Так, І. Кант у праці «Критика чистого розуму» під 

імперативом розумів загальний моральний припис і розділив його на 

гіпотетичний і категоричний, різниця між якими полягає в наявності або 

відсутності конкретних умов для здійснення будь-яких дій: перший вимагає 

наявності умов, а другий є безумовним принципом поведінки
1
.  

Обґрунтування суті та ролі економічного імперативу в економічній 

системі обґрунтували М. Ільїна та Ю. Шпильова: «У сучасній економічній 

літературі відсутнє єдине визначення економічного імперативу, однак коли 

його згадують, то найчастіше говорять, що національна економічна система 

повинна бути ефективною, конкурентоспроможною і водночас соціально 

орієнтованою, ресурсо та енергоефективною, екологічно стабільною. 

                                                 
1 Кант Е. Критика чистого разума.; пер. Н. Лосского ; общ. ред. Ц. Арзаканян, М. Иткин. М.: 

Мысль, 1994. 591 с 
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Рисунок 2 – Алгоритм теоретико-методологічного узагальнення 

фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників 
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На нашу думку, економічні імперативи є обов’язковими, об’єктивно 

зумовленими принципами поведінки суб’єктів економічних систем, 

напрямів, форм і методів господарювання, механізмів, інструментів і засобів 

їх реалізації, що мають обов’язковий характер і використовуються в межах 

чинного правового поля. Тобто економічний імператив – це певні правила 

поведінки всіх структурних елементів економічної системі з урахуванням 

різних факторів, що впливають на них»
1
. 

Зважаючи на подані узагальнення цього поняття, характеристики епохи 

Постмодерну, основними положеннями теоретико-методологічного 

узагальнення фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників 

визначимо такі: 

врахування особливостей та характеристик функціонування та розвитку 

структур агропродовольчого сегменту економіки, зокрема 

сільгосптоваровиробників: 

пріоритетність наукового забезпечення фінансових процесів у 

агропродовольчому сегменті економіки; 

реальна достатня державна допомога сільгосптоваровиробникам: 

оптимальне нормативно-правове забезпечення 

сільгосптоваровиробників. 

Обґрунтування основних положень економічної парадигми. Серед 

розмаїття тлумачень поданих поглядів щодо суті та змісту цього поняття, за 

основу візьмемо підхід, запропонований Л. Чорною, яка вважає, що 

парадигма – це модель, зразок, приклад, форма, структура проблеми, ідеї, 

позиції або системи поглядів з пріоритетом системи поглядів
2
. Беручи за 

основу такий підхід, зазначені основні положення визначимо так: 

врахування наукового доробку зарубіжних та вітчизняних учених щодо 

цієї проблематики; 

використання сприйнятливих положень сучасної фінансової науки, які 

обґрунтовують ефективні форми, методи, важелі тощо підтримки 

сільгосптоваровиробників; 

формування науково-обґрунтованого теоретико-методологічного 

базису фінансового забезпечення сільгосптоваровиробників з використанням 

принципів, врахуванням ментальності соціуму, чинників відповідних 

середовищ. 

Розкриття специфіки розробки економічної доктрини фінансово-

кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників. У цьому контексті 

зауважимо, що протягом періоду незалежності України було розроблено 

доволі значну кількість нормативно-правових актів. Ці акти за їх наявністю 

можливо розподілити на три групи: акти, які не набули статусу офіційних; 

                                                 
1 Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б. Теоретичні основи формування імперативів економічного 
розвитку суспільства. Економіка і суспільство. Випуск № 9 / 2017. С.221-226., С. 224. 
2Чорна Л. О. Сучасна парадигма побудови ефективних організаційних структур управління 

підприємством. Електронний журнал «Ефективна економіка» № 9, 2014. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3705. (дата звернення: 11.06.2021) 
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акти, які мали декларативний характер, і майже не були виконані; акти, які 

хоча б частково реалізувались. Також зазначимо, що акти, в статусі законів, 

не завжди відображають наміри всіх груп сільгосптоваровиробників, а 

інколи – лише великих господарюючих структур, і не завжди базуються на 

науковому обґрунтуванні. Акти, які формуються Кабінетом Міністрів 

України, профільним та іншими міністерствами та відомствами, а також 

регіональними органами влади та органами місцевого самоврядування не 

завжди мають належне аналітичне обґрунтування та організаційне, 

юридичне, фінансове забезпечення. Саме тому при їх розробці та реалізації 

доцільно залучати профільних фахівців, зокрема із структур Національної 

академії аграрних наук України, профільних громадських організацій, 

аналітичних агенцій. 

Визначення перспективних напрямів фінансово-кредитного 

забезпечення сільгосптоваровиробників. Протягом останніх років 

господарюючі структури агропромислового сектору економіки отримували 

фінансові ресурси із різних джерел – бюджетних, банківських кредитів, по 

аграрних розписках, зарубіжних та вітчизняних грантів, але основними 

залишаються власні кошти. Так, ВВП сільського, лісового та рибного 

господарства у 2020 р. склав 338,7 млрд грн
1
, а бюджетна підтримка у 

зазначеному році – 4,5 млрд грн
2
, що складає лише 1,5 % . Варто зауважити, 

що за даними Державної служби статистики України, рентабельність галузі 

сільського, лісового і рибного господарства становила у 2020 р. 18,4%.
3
 

Також зазначимо, що у 2020 р. 82,6 % підприємств галузі (за КВЕД) 

одержали 107,9 млрд грн чистого прибутку, тоді як 17,4 % підприємств 

закінчили рік зі збитками у 26,8 млрд грн
4
.  

Оцінюючи ці показники функціонування агропромислового сектору 

економіки, зокрема де є значна частка сільгосптоваровиробників, зауважимо, 

що існуюча схема фінансування потребує суттєвого коригування. Передусім, 

необхідно значно збільшити обсяги бюджетного фінансування. Набуває 

поширення спеціальна програма пільгового кредитування за схемою 5-7-9 % , 

де з початку її запровадження у 2020 р. станом на 30 вересня 2021 р. 

38 уповноваженими банками було укладено 23675 договорів із 

                                                 
1Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2020 року й у 2020 році. Експрес-випуск. 

Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/31.pdf (дата звернення 05.09.2021). 
2 Держпідтримка АПК-2020: програми, механізми, терміни. Інформаційно-аналітичний 

портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/derzhpidtrimka-apk-2020-programi-
mehanizmi-termini. (дата звернення: 02.04.2021). 
3 Сільське господарство визнано найбільш рентабельною галуззю економіки за 2020 рік. 

AgroPolit.com. 20 червня 2021, URL: https://agropolit.com/news/20972-silske-gospodarstvo-
viznano-naybilsh-rentabelnoyu-galuzzyu-ekonomiki-za-2020-rik (дата звернення 05.09.2021). 
4 Лупенко Ю.Чистий прибуток агропідприємств у 2020 році перевищив загальний по 

українській економіці. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». URL: 

http://iae.org.ua/presscentre/archnews.html. (дата звернення: 02.04.2021). 
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сільгосптоваровиробниками на загальну суму 62,34 млрд грн
1
. Також 

сільгосптоваровиробники користуються аграрними розписками, де згідно 

даних державного реєстратора «Аграрні реєстри» станом на 2 листопада 

2021 р. було видано 7594 аграрних розписки на загальну суму 51,1 млрд грн 

для понад 40 культур
2
. Отже, ці джерела необхідно належним чином 

диверсифікувати щодо кожного конкретного сільгосптоваровиробника. 

Обумовлення впливу умов Постмодерну на формування фінансово-

кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників. Це є обов’язковим 

етапом, тому що політичні, економічні, демографічні характеристики суттєво 

впливають на функціонування сільгосптоваровиробників. 

Розробка основної галузевої стратегії. Агропромисловий сектор 

економіки, як складна економічна та соціальна система, повинен мати власну 

стратегію розвитку. Окремий підрозділ у Національній економічній стратегії 

на період до 2030 року не відображає у необхідному вимірі вимоги, яким має 

відповідати галузева стратегія
3
. Саме тому ця стратегія має бути розроблена 

та повинна отримати статус офіційного документа. 

Розкриття специфіки розробки планів розвитку галузей і підгалузей 

АПК. Базуючись на обумовленій галузевій стратегії є змога розробки 

відповідних планів в розрізі галузей і підгалузей. Зауважимо, що окремі 

галузі такі плани у концептуальному або законодавчому оформленні мають. 

Проте, є окремі галузі і підгалузі в яких ці акти існують у проєктному 

вигляді, або навіть не сформовані взагалі. Отже, необхідна складна робота із 

залученням фахівців профільних міністерств, науковців, аналітиків, 

громадських профільних структур для впорядкування цих планів. В цих 

планах має бути передбачено та враховано: 

вектори розвитку подібних галузей у світовому вимірі; 

експортно-імпортні потоки у світових регіонах з оцінкою динаміки 

кон’юнктури; 

потенційні національні можливості забезпечення 

сільгосптоваровиробників науковим супроводом щодо нових сортів рослин, 

порід тварин, засобами підживлення та захисту від хвороб, шкідників, 

технікою; 

інформаційний супровід та діджиталізаційна підтримка; 

поточна та перспективна фінансова, зокрема і бюджетна підтримка; 

чітко обумовлена відповідальність посадових осіб за невиконання 

                                                 
1 Доступні кредити 5-7-9%: Обсяг позик перевищив 62 мільярди. Економічна правда. 

20 вересня 2021 р. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/20/677975/(дата 
звернення: 02.04.2021). 
2 Про аграрні розписки. Аграрні реєстри. URL: https://agroregisters.com.ua/knowledge/ (дата 

звернення: 02.04.2021). 
3Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179. (дата звернення 

08.09.2021). 
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відповідних програмних положень.  

Визначення перспективних напрямів фінансово-кредитного 

забезпечення сільгосптоваровиробників. Визначення цих напрямів є особливо 

ретельною працею, де мають бути задіяні всі інтелектуальні ресурси по 

відношенню до агропромислового сектору економіки. Так, є майже аксіомою, 

про доцільність підвищення рівня переробки сільськогосподарської 

продукції, зокрема при експортних поставках, проте навіть незначних коштів 

із бюджетних видатків не передбачається на необхідні наукові розробки 

щодо нових видів продукції, пошуку вагомих експортних ніш, 

конструюванню нових технологічних ліній тощо. Передусім, для виявлення 

та обґрунтування ефективності таких напрямів необхідно науково 

обґрунтувати відповідні критерії щодо кожного окремого продукту з 

врахуванням перспективного стану галузі та підгалузі. Тепер Україна, як 

суспільна система, функціонує в умовах суттєвої невизначеності щодо 

цінової політики, передусім у енергетиці, що в свою чергу зумовлює 

екстремальні умови функціонування сільгосптоваровиробників. Також є 

доволі проблематичним продовольчий ринок країн ЄС, який щодо 

продовольчих товарів з України висуває доволі жорсткі умови, що загалом є 

зрозумілим по причині захисту власного виробника. 

З врахуванням викладеної спеціфіки фінансового забезпечення 

вітчизняних товаровиробників, є необхідним на рівні Кабінету Міністрів 

України, галузевого міністерства, Національної академії аграрних наук 

України, профільних громадських організацій спільними зусиллями 

визначати зазначені перспективні напрями щодо кожної галузі та підгалузі із 

виокремленням відповідних джерел фінансування. 

Формування основ теоретико-методологічного забезпечення 

узагальнення фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників 

є складним завданням, але розроблений алгоритм у визначеній послідовності 

сприятиме вирішенню цього важливого національного завдання
1
. 

 

                                                 
1 Дослідження виконано в межах науково-дослідної теми «Сталий розвиток аграрного 
сектора економіки та сільських територій» («Аграрна економіка») по завданню 

«Теоретико-методологічне узагальнення фінансово-кредитного забезпечення 

сільгосптоваровиробників» Наукового центру «Інститут аграрної економіки»Національної 
академії аграрних наук України 
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SECTION III  

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE 

 

3.1 Investment activity of agricultural enterprises and methods of 

evaluation of its efficiency 

To create a material and technical base, the acquisition of intellectual 

property and hiring labor, the organization of new or further development of 

existing production, the entrepreneur needs financial, material and labor resources. 

The purpose of spending such funds and resources is to obtain by the 

entrepreneur, their group or the state a certain part of the profit or to achieve social 

results. 

Investments should be considered as all kinds of contributions in the 

organization of new enterprises, the formation of growth of fixed and working 

capital, the creation of non-inventory objects and the acquisition of intangible and 

financial assets in order to make a profit or achieve social results. Investing is a 

conscious interaction of the investment process and investment policy, which 

creates real capital. 

Regarding the terminological basis of this problem: the concept of 

"investment" comes from the Latin word "invest", which means "dress", 

"contribute", "endow", and in English and German literature, this term is 

transformed into investment as an contribution into the fixed capital in order to 

further increase it. 

In the most wide understanding, investment is an contribution of capital for 

its growth. In this case, the capital increase should be sufficient to compensate the 

investor for abandoning the means of consumption used in them in the current 

period, to reward him for the risk and to compensate for losses from inflation in the 

future, and in general – by the source of increase of the сcapital with the aim of his 

highly profitable use. 

Providing of development of agricultural production on the basis of 

intensification of investment activities has considerable differences from other 

industries of pertaining to national economy complex. 

In most production industries of pertaining to national economic complex, 

the problem of investment activity has two directions of manifestation: expanded 

reproduction of working capital (increasing the mass of fixed and circulating assets 

of production) and improving the quality parameters of tools. A choice and 

adjusting of desirable quality of descriptions of the means of production are 

controlled here. 

In agriculture, in addition to these two areas, investment and innovation 

activities are preceded by the most important and industry-specific area, due to the 

fact that the main means of production here is land, biological means of production 

and uncontrolled (stochastic) factor – climatic conditions. Land resources (as 

capital) are limited, they cannot increase arbitrarily. This determines the specific 

features of the target direction of intensification of agricultural production, and 
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hence the content of investment, which are as follows. 

In non-agricultural enterprises, land is only a spatial base of production, 

which is not associated with the process of intensification. The intensification itself 

is a fully controlled process, the content of which is to invest in perfection and 

increase the technical and technological potential, which is fixed by the dynamics 

of the asset balance. This potential directly determines the efficiency of production 

(functional connection). 

In agriculture, the process of intensification, first of all, is to improve the 

quality of land as the main means of production of natural origin – to increase its 

productivity and fertility. Investments by target are systemic here, and their 

dimension to increase production capacity is not fixed by the growth of the balance 

sheet asset. 

Due to the fact that land is not only a prerequisite for human life, but an 

indispensable factor in agricultural production for their food supply, the regime of 

state control over its efficiency and targeted use has recently been strengthened, 

and certain restrictions on land management have been introduced. That is, the 

type of land ownership is transformed from an absolute right to a limited, regulated 

right. The landowner disposes of the results of land use almost completely, unless 

he has voluntarily limited himself to the relevant agreements, in particular on lease, 

etc. 

Other areas of investment activity of agricultural enterprises in general, as 

well as in other industries in terms of content are technical and technological. They 

have a specific difference, which is that investment in the development of 

technologies in agriculture, in addition to the conventional content, is also aimed at 

reducing dependence on fluctuations in climatic conditions, id est the action of 

stochastic factors. 

In addition, there are differences in the nature of the improvement of tools. 

Thus, in agriculture only one part of the tools is represented by technical means of 

production; the second (significant) – living organisms (plants and animals). They 

cannot be improved by design and current production, but by changing their 

biological nature, using the methods of genetics and selection (breeding of highly 

productive varieties of crops and animal breeds, or hybrids), which is difficult to 

regulate and time consuming. Acclimatization of foreign highly productive 

varieties of plants and breeds of animals in order to adapt them to the conditions of 

enterprises also takes a long time, and is often impossible. 

Thus, investment intensification in agriculture is a more complex process 

than in other industries and less dependent on the business entity.  

Sustainable development of agricultural production on the basis of the 

investment model, as already mentioned, requires a radical renewal of technical 

means of production of the entire industry, that is, a task that goes far beyond a 

particular business entity. Given the significant loss of production capacity that 

occurred in the previous period of economic depression, this task is to implement 

large-scale measures to replenish lost and worn out means of production, combined 

with their modernization and optimization of the structure of the warehouse by 
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productivity and compliance with modern advanced production technologies. 

Implementation of investment projects of an agricultural enterprise requires a 

certain amount of financial resources. The company's own investment resources 

are formed by: net profit of the enterprise, which can be used for investment 

activities; depreciation deductions for the full reproduction of the value of fixed 

assets of the enterprise, as well as its intangible assets; proceeds from the sale of 

disposed or unused property; temporarily free balances of special purpose funds. 

Regarding external financing, it includes two types of investment resources: 

borrowed and attracted. Borrowed sources of investment resources are represented 

by various forms of financial resources based on credit relations between their 

owner and the company. These include: long- and medium-term loans from banks 

and other financial institutions; bonds issued by the enterprise; targeted loans for a 

specific investment project; leasing financing, etc. 

The fundamental issue of solving the problem of creating and maintaining a 

strong material and technical base of rural producers is to create the interest of 

potential investors in expanding investments in the domestic agricultural sector of 

the economy. In this regard, various methods of assessing and justifying the 

effectiveness of investment projects in the agro-industrial complex are of particular 

importance. 

Efficiency issues are key for any business, including agriculture. Uncertainty 

about future business conditions and their constant change, the presence of 

significant risks, the need to attract a variety of resources, as well as competition 

and other factors, determine the complexity of efficiency issues for comprehension 

and evaluation. However, they should be considered in all cases, as lack of 

efficiency can lead to complete or partial loss of business. Business and 

inefficiency are incompatible. 

Determining the effectiveness of investment – an important area of research 

in any area of the economy. The choice of investment valuation methods to be used 

for each industry is an important task for economists. 

The most important conceptual requirement and initial condition for 

improving the efficiency of investment is the use of adequate methodologies for its 

evaluation as a first step in determining ways and means to increase investment 

returns at all levels (individual object and direction of investment, enterprise, 

industry), choosing the right investment alternative of the project, which is a 

prerequisite for reducing the risks of financial and economic activities and increase 

its effectiveness. 

Given the multifactorial nature of production in the agricultural sector, 

economic efficiency assessment should be defined at three levels: 

- micro-levels – in terms of effects, costs and factors of a particular 

agricultural enterprise; 

- meso-levels – according to similar consolidated indicators on the set of 

homogeneous enterprises of a particular region; 

- macro-levels – according to the results of production in the country as a 

whole. 
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According to Kisil M.I. “efficiency is a general economic category for any 

type of economic activity. It is determined by comparing the economic result 

(business benefits) with the cost of achieving it. This fully applies to small, 

medium and large businesses in rural areas that operate in order to maximize their 

economic and other results and minimize the costs associated with obtaining them 

"
11

. When building a system of indicators of economic efficiency of investment at 

each level, it is necessary to take into account the principles of comprehensive 

reflection of causal links between costs, reflecting the used resources of production 

and all types of investment effect. 

Another requirement should be the all-encompassing analysis, which would 

allow to investigate the problems of investment efficiency in the vertical 

"investment project – an economic entity or their group – industry at the regional 

and national levels. The implementation of these principles will allow to organize 

the analysis on the basis of a cross-matrix of assessment levels and investment 

results, which is given in table 1.  

Table 1 – Matrix for evaluating the efficiency of investments of 

agricultural enterprises
2
 

 

The filling of the matrix tapes with quantitative characteristics (tab. 1), the 

directions of evaluation and its levels may change depending on the tasks of the 

analysis. However, practice shows that it is necessary to consider the alternatives 

of entities that may be interested in the results of the evaluation of investment 

efficiency. Depending on this, the indicators used in the analysis process change. 

Thus, the establishment of the necessary indicators for evaluating the effectiveness 

of investments is at the intersection of three planes: the subject of evaluation, its 

level and directly (depending on the type of investment result). 

The methodological content of the matrix also depends on the tasks of 

analysis and qualification of the performer. Since the characteristic feature of most 

                                                 
1 Kisil MI Theoretical and methodological principles of assessing the effectiveness of agribusiness 
/ K.: NSC "IAE", 2015. 36 p. 
2 Kuzmin E.S. Methods for determining the efficiency of investment in the dairy industry. 

Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. 2012. Issue 22. 

URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/44.pdf (access date: 24.10.2021) 

Direction of  

performance  

evaluation 
Level of  

assessment 

Economic 

Social Ecological 
Integral 

effect 
real 

investments 

financial 

investments 

Entity interested in the results of the evaluation 

owners / management / employees of the enterprise / 

population / local governments / public authorities 

investment project or measure of 
economic activity of an 

agricultural enterprise 

indexes indexes indexes indexes indexes 

business entity or group thereof indexes indexes indexes indexes indexes 

regional level indexes indexes indexes indexes indexes 

national level indexes indexes indexes indexes indexes 
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agricultural enterprises is the diversification of products, as well as the ability to 

invest in the creation and maintenance of raw materials, it is necessary to calculate 

the integrated effect as a set of effects (economic, environmental, social), as a 

result of investing in different types of economic activity within the agricultural 

enterprise, and the cumulative effect on the links of production of raw materials 

and promotion of products to the final consumer. 

Depending on the basic principles of evaluating the effectiveness of 

investment, a number of methods are used, which can be divided into three groups: 

- traditional (static) evaluation methods;  

- assessment of effectiveness of financial statements; 

- evaluation of efficiency based on the value of money over time (dynamic 

evaluation methods). 

Traditional methods of determining the effectiveness of investment in 

Ukraine have been used for a long time. Today, they are used in parallel with 

newer methods of determining efficiency based on the value of money over time. 

Assessing the effectiveness of investments by traditional methods involves 

comparing the cash income from the project (that is positive cash flows) with the 

costs of its implementation (negative cash flows). The factor of changes in the 

value of money over time is not taken into account. Traditional evaluation methods 

involve the definition of the following indicators: 

1. Efficiency rate 

        (1) 

 – average annual amount of cash receipts; 

 – the total amount of invested funds. 

For a project to be considered effective, the efficiency rate must be greater 

than one. When comparing several investment projects, the optimal one is the one 

where the efficiency rate is higher. 

2. The inverse of the efficiency rate is the payback period: 

        (2) 

The payback period of the project investment should be as short as possible. 

The advantage of traditional indicators is their fairly simple calculation, but 

they also have a number of disadvantages. The main one is that these methods do 

not take into account the factor of change in the value of funds over time. This can 

lead to a situation where it will take more time to return the real value of the 

invested money. Therefore, in a market economy, traditional methods of assessing 

the effectiveness of investment can be used for short-term projects, when the 

probability of significant fluctuations in the real value of money is small. 

Evaluation of investment efficiency according to the financial statements 

involves determining the indicators of balance sheet and net return on investment. 

Balance sheet return on investment is determined as follows: 
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       (3) 

 – average annual income. 

Net return on investment is determined by the formula: 

       (4) 

 – tax and interest payments. 

The essence of these indicators of return on investment is the same as in 

other indicators of profitability. The criterion for selecting an individual project on 

the balance sheet or net profitability is to maximize these indicators. 

The next group of methods for assessing the effectiveness of investments are 

methods that use discounting, which involves bringing future cash flows to the 

present value of money. At the heart of the theory of the value of money over time 

is the proposition that the real value of present and future goods is different. At the 

same time, the costs of project implementation are usually stretched over time, and 

revenues from the project are often received only after its completion, id est 

incurring costs. During this period, especially if it is long-term, there may be 

circumstances that will cause changes in the value of money, especially inflation. 

That is why when analyzing the effectiveness of investment in market conditions, 

it is recommended to use methods of assessing efficiency based on the value of 

money over time. 

Methods for assessing the effectiveness of investments, in the calculation of 

which discounting is used involve the definition of the following indicators: 

1) net present value of investments: 

,    (5) 

annual cash receipts for n-years; 

 – initial investment; 

I – discount rate; 

 – the total amount of discounted revenues for the 

project. 

This method of investment analysis, which is based on determining the value 

obtained by discounting the difference between all annual outflows and inflows of 

real money that accumulate throughout the life of the project. 

In case NPV> 0, the project should be accepted for implementation; if NPV 

<0, the project should be rejected because it is unprofitable; NPV = 0 – the project 

does not bring any profits or losses. When comparing several projects, the one with 

the highest net income is selected. 

2) return on investment index: 

,     (6) 

This method is an extension of the previous one, however, in contrast to the 

NPV, the PI is a relative value. 

If PI = 1, it means that the return on investment exactly meets the rate of 
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return. If PI> 1, then the project is profitable, and, conversely, PI <1 – the project 

is unprofitable. 

3) internal rate of return: 

= ,  (7) 

The calculation of this indicator involves determining the discount rate, the 

use of which would ensure equality of the current value of expected cash outflows 

and the current value of expected cash inflows. The indicator of the internal rate of 

return – IRR characterizes the maximum allowable relative level of costs that 

occur in the implementation of the investment project. 

The practical application of this method comes down to the fact that in the 

analysis process two values of the discount rate i1 <i2 are selected so that in the 

interval (i1, i2) the function NPV = 1(i) changes its value from "+" to "-" or vice 

versa. You can also evaluate the effectiveness of investments based on the 

principles of operational analysis. Operational analysis is an analysis and 

forecasting of the enterprise on the basis of interdependencies between its fixed 

costs, variable costs, sales revenue and production volumes.
1
 

During the operational analysis, such indicators as the break-even point in 

kind and value, the margin of safety, etc. are determined. The use of operational 

analysis in investment calculations is due to the fact that during pre-investment 

research, businesses face problems in determining the amount of investment to 

finance the project and their future payback. 

In particular, in this regard, the question arises about the optimal ratio of 

fixed and variable costs, the transition to break-even.
2
 

It is convenient to use the graphical method to get quick and clear 

information about the "break-even point". To build an appropriate schedule you 

need to have the following data: 

- the amount of fixed costs of the enterprise as a whole; 

- volume of production; 

- variable costs of production; 

- unit price of the product. 

In fig. 1 on the abscissa indicates the volume of output, and on the ordinate – 

the amount of costs or revenues (in the form of revenue from sales of the 

corresponding amount of products), which corresponds to it. 

The break-even point of the investment project is determined by the point of 

intersection of the curves of total costs TC and total revenue TR. The total cost 

curve TC is formed by shifting the curve of variable costs VC up by the value of 

fixed costs FC. 

A perpendicular dropped from the point of intersection on the abscissa axis 

will show the "break-even point" in kind, and a perpendicular dropped from the 

ordinate axis will show the "break-even point" in the value impression. The 

                                                 
1 Mayorova TV Investment activity: Textbook. Kyiv: Center for Educational Literature. 2004. 

S. 183-192. 
2 Gulko LG Investment Analysis: A Study Guide. Lviv: "New World -2000". 2011. P.83-90. 
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definition of "break-even point" implies that the company reimburses all its costs 

and will receive neither profit nor loss. 

 
Figure 1 – Determination of break-even point of the investment project 

Source: built by the author 

 

Most researchers prefer "dynamic" methods of assessing the economic 

efficiency of the project, based on discounting the cash flows of the project. 

However, the use of dynamic methods in practice is complicated by the following 

obstacles: 

- the need to correctly assess not only the amount of initial investment, but 

also current costs and revenues for the entire period of the project; 

- lack of stability of the currency in which cash flows are estimated. 

In this regard, the question arises about the feasibility of using dynamic 

methods of analyzing the effectiveness of investment in general: because in 

conditions of high uncertainty and the adoption of various assumptions and 

simplifications, the results of appropriate calculations may be even further from the 

truth. However, the analysis of the development and dissemination in practice of 

dynamic methods for determining the effectiveness of investments proves the need 

and possibility of their use to evaluate investment projects. 

The choice of a method of assessing the economic efficiency of investment 

of an agricultural enterprise must have a certain basis and be carried out in the 

following sequence: 

1. Construction of the concept of assessing the economic efficiency of 

investment. 

2. Defining the principles of evaluating the effectiveness of investments. 

3. Definition of criteria for selection of evaluation methods. 

When constructing the concept, first of all, the conceptual directions of 

assessing the economic efficiency of investments should be determined, taking into 
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account their features and distinctive features (Fig. 2).
1
 

 

 
Figure 2 – The concept of evaluating the effectiveness of investment 

projects  

 

Regarding the definition of the principles of investment efficiency 

assessment of agricultural enterprises, the principles should be: dynamism; 

complexity; completeness; simplicity; adequacy; integration; mobility; reliability; 

formalities; target orientation; correspondence between the result (effect) and the 

factors (resources) that led to obtaining this result; criterion; taking into account 

the peculiarities of the application of resource, cost and mixed approaches to the 

calculation of indicators of economic efficiency of investment activities of 

agricultural enterprises. 

The following are recognized as generally accepted criteria to be met by 

methods of evaluating effectiveness in world practice: 

1) the method must take into account changes in the value of money over 

time; 

2) the method should take into account the riskiness of the project and allow 

to calculate the value of the opportunity cost of capital that reflects the interest rate 

on capital markets for investments with the same level of risk; 

3) the method must take into account the full duration of the economic life of 

the investment project; 

4) the result obtained must be objective, which is ensured by the presence of 

a simple rule for decision-making; 

                                                 
1 Kuzmin E.S. Methods for determining the efficiency of investment in the dairy industry. 

Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. 2012. Issue 22. 

URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/44.pdf (access date: 24.10.2021). 
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5) the method should focus more on cash flows than on balance sheet profit. 

Although all of the above methods have certain advantages and 

disadvantages, analysts often prefer the IRR criterion, as they consider more 

reasonable decisions made on the basis of analysis of relative rather than absolute 

indicators. Another advantage of the IRR criterion is that you do not need to know 

the cost of capital if you use it. On the contrary, the value of the IRR makes it 

possible to estimate the minimum financing costs at which the project will be 

profitable. 

Given the known cost of financing, the application of the IRR method also 

yields a corresponding result, as it allows to estimate the "profitability reserve", id 

est how much the profitability of the project exceeds the cost of financing. 

The use of different methods of investment valuation often leads to opposite 

results. An investment project acceptable under one criterion may be non-profit or 

unprofitable under another criterion. Therefore, to obtain a reasonable and largely 

reliable assessment of the economic efficiency of the investment project, it is 

advisable to use a set of the above methods, supplementing them with other 

formalized and informal criteria. 

 

 

 

3.2 Innovation processes in the agricultural sector: the current state and 

specifics 

The most important task of agriculture is the production of competitive 

products, which is possible only with the use of scientific and technological 

progress, based on innovative processes that allow constant renewal of agricultural 

production. Thus, using and implementing innovative developments, the 

agricultural enterprise reduces costs, increases production, profits, conquers 

markets, facilitates economic efficiency and development of the national economy. 

Within the framework of the agro-industrial complex innovations represent the 

introduction of research and development into economic practice in the form of 

new varieties of plants, breeds and species of animals and crosses for birds, food, 

materials, plant technology, animal husbandry and processing industry, fertilizers 

and plant and animal protection, methods of prevention and treatment of animals 

and birds, forms of organization, financing and crediting of production, approaches 

to training, retraining and advanced training of personnel, forms of organization 

and management of various sectors of the economy, approaches to social services 

to increase production efficiency. 

Recently, terms such as ‘innovation’ and ‘innovative development’ are often 

used in conversation. At the same time, the agro-industrial complex is experiencing 

a huge innovation crisis, which is due to the insufficient development of scientific 

and technical direction in the field of agriculture. If we compare the use of 

Ukraine's innovation potential with the world's leading countries, it is used only 5-

6%, while in the US this figure is about 50%. Every year about 40-50% of 

agricultural scientific and technical achievements and developments remain 
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unclaimed
1
. 

Stimulating innovative development will increase domestic and external 

demand for goods and services produced using green technologies. Accordingly, 

Ukraine will receive a real opportunity to transform industrial production and 

export structure, with a greater focus on high value-added goods, using its absolute 

and relative advantages in the development of "clean" technologies and mastering 

new niches in world markets
2
. 

Changes in the external systems of enterprises lead to the need for inside 

changes. This leads to the application of innovative solutions in the enterprise. It 

can be said that innovations exist at the heart of organizations operating in today's 

fast-paced business world. Although innovation is critical to an organization's 

success, scientists and entrepreneurs alike agree that the innovation process is 

complex and difficult to manage. Recent research shows that most innovative firms 

are not primary innovators who develop innovations themselves, but are secondary 

innovators who derive value from technologies developed by the primary 

innovators. 

In the agricultural sector, in contrast to other areas of the economy, the 

development of innovation occurs more slowly, which requires special attention 

and the search for additional incentives. It is extremely important during the 

development and implementation of innovation strategies to identify sources of 

innovation in the agricultural sector, their classification and tools
3
. 

Consideration of the characteristics of the agricultural sector is closely 

related to the possibility of applying certain innovations. In agriculture, innovation 

processes have a number of features that follow from the specifics of agricultural 

production: 

- species diversity of agricultural products; 

- intertwining of technological processes with processes occurring in the 

natural environment, participation in the production of living organisms (plants, 

animals, microorganisms); 

- significant differences in agricultural production technologies, their 

dependence on unpredictable weather and climatic conditions; 

- seasonality of production processes of certain types of agricultural 

products; 

- territorial fragmentation of agricultural production; 

                                                 
1 Altukhov A.I. Innovative way of agriculture development as the foundation to improve its 
competitiveness/ Vestnik OrelGAU. 2008. №6. pp. 4-6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-put-razvitiya-selskogo-hozyaystva-kak-osnova-

povysheniya-ego-konkurentosposobnosti (accessed: 28.10.2021). 
2 Honcharuk I., Babyna O. Conceptual principles of improvement of innovation and investment 

activity for development of energy production from alternative gears. Colloquium-journal. 2020. 

№ 17 (69). Vol. 2. pp. 47-55. 
3 Larina Ya., Al-Shaban Alaa Tabit Niama. Classification of innovations in the agricultural sector 

as a precondition of forming marketing strategies of innovative development of agricultural 

enterprises. Bioeconomics and Agrarian Business. 2019. Vol. 10(1). pp.58-67. 

http://doi.org//10.31548/bioeconomy2019.01.058. 
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- relative isolation of different types of agricultural producers by forms of 

ownership, specialization, size, integration and cooperation; 

- weak relations between agricultural producers and organizations producing 

scientific and technical products; 

- insufficient activity of innovations in agriculture due to the lack of effective 

demand for scientific, technical and high-tech products; 

- potential consumers of innovations in agriculture, as a rule, do not have 

enough own funds and are characterized by low creditworthiness of attracting 

credit and investment resources, as a result of which innovation processes in 

agriculture are impossible without state participation and effective state support; 

- low standard of living in the countryside; 

- insufficient qualification of agricultural workers in the field of innovation 

management; 

- a variety of scientific and technical developments proposed for use in the 

agricultural sector, their target areas; 

- a long process of developing innovations, primarily in connection with 

selection and selection work; 

- insufficient elaboration of the organizational and economic mechanism for 

transferring the achievements of scientific and technological progress to farmers; 

- innovations are usually improved, rather than radical
 1
. 

The development of the agricultural sector of the economy in modern 

conditions is influenced by a number of factors, the level of influence of most of 

which changes according to the change in the type of management system. The 

strategic vector of development of modern agricultural enterprises is the 

convergence with the new order of management at the current stage of evolution of 

the world economy, characterized by the transition to a post-industrial society. The 

level of effectiveness of traditional principles and methods of management is 

gradually declining, because until now the management system of the agricultural 

sector did not provide for the management of such a specific resource as 

knowledge. All this necessitates the construction of a new paradigm of agricultural 

enterprise management, based on the active formation, use and management of 

intellectual resources in order to accumulate intellectual capital and, consequently, 

achieve the planned results in the form of excess profits, increase value added, 

expand market segment, increase customer loyalty, etc. 

The issues of formation and development of intellectual capital in the 

agricultural sector are becoming relevant in connection with the objective trends of 

intellectualization of relations in all sectors of the economy. Effective use of 

intellectual capital of the agricultural sector is possible provided the creation of an 

institutional basis for the production, transfer and dissemination of knowledge, 

which is currently the basis for the formation of sustainable competitive 

advantages of economic entities. As noted by L. Kurylo, «the strategic prospect of 

                                                 
1 Bill & Melinda Gates Foundation. URL: https://www.gatesfoundation.org. (accessed: 

28.10.2021). 
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a scientific and practical solution to this problem lies in the formation of a 

resource-saving, environmentally friendly, science-intensive sector of the economy 

capable for ensuring the competitiveness of products in the domestic and foreign 

markets, which is impossible without addressing the development of agricultural 

science, education, and the formation of functional institutions of scientific and 

innovative activity»
1
. 

Taking into account the fact that the agricultural sector is currently the 

locomotive of the domestic economy, the priority is to ensure its sustainable 

development, which would consider the economic, social and environmental 

components. The statement about the lack of intellectual capital in the agricultural 

sector is erroneous. Modern agricultural entrepreneurship is not just the cultivation 

of land for the purpose of making a profit, but a complex multidimensional concept 

that reflects economic, environmental, social activities aimed at meeting the needs 

of consumers in high-quality agricultural products, ensuring optimal working 

conditions for the expanded reproduction of the human potential of agricultural 

workers, formation of a high level of food security of the state, development of the 

newest technical and technological environment for the functioning of agricultural 

enterprises to ensure sustainable competitive advantages.  

The essence of modern agrarian entrepreneurship cannot be limited by the 

concept of land and classical factors of production. Agricultural production must 

contain advanced technologies and quality standards that require greater human 

participation than ever before and, in particular, its knowledge, experience, skills 

and competencies. Today, the agricultural sector has a relatively low level of 

domestic scientific research and technical development, but it can be argued that 

this is one of the most knowledge-intensive sectors of the economy as a whole. 

Despite the existing obstacles to the automation of agricultural production caused 

by the specifics of the activity, innovative progress naturally affects agricultural 

entrepreneurship, forming changes in the understanding of the concepts of both 

agricultural production and agricultural entrepreneurship in general. 

For the domestic economy, the transition from the industrial type to the 

"knowledge economy" opens up opportunities to change the image from a "raw 

material appendage to an innovation-oriented economy." It is worth agreeing that 

the scientific substantiation of concepts and practical implementation of measures 

to ensure the transition of the agricultural sector to an innovative model is a call of 

the time, a kind of challenge for workers in the industry and the state, but 

objectively necessary
2
. 

Given the specifics of the industry, the analysis of the factors of formation of 

intellectual capital of the agricultural sector should begin with an assessment of 

natural resource potential. Ukraine has a strong natural resource potential due to its 

                                                 
1 Kurylo L.I. Formaiton of intellectual capital in the agrarian sphere: theoretical aspect. Ekonomika 
APK. 2014. № 8. Pp. 5 -12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_8_3 
2 Kaletnik G.M. Educational research and production center as a concept of a mechanism for 

transfer of agrarian production to innovative model of development. Ekonomika APK. 2013. № 9. 

Рр. 5-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_9_3.  
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favorable geographical location, favorable and diverse climatic conditions, which 

provide the opportunity to produce high quality agricultural products, ensure food 

security, positioning the country in the world food market. 

The agricultural sector of Ukraine generates more than 10% of gross value 

added in the country. More than 3 million people, or one-sixth of the total 

employed population, work in the agricultural sector of the economy. There are 

more than 75 thousand business entities. The products of the agro-industrial 

complex and the food industry form more than 40% of exports – more than 

22 billion $ in 2019, and 12.9 billion UAH are crop products (Fig. 1). 

 
Figure 1 – Dynamics of the share of agriculture in the GDP of Ukraine 

Source: formed by the authors on the basis1;2 

 

Occupying such an important position in the economic and food security of 

the state, it is necessary and appropriate to study the factors that will contribute to 

the development of agriculture not through quantitative indicators, but qualitative. 

Such a study will facilitate the search for and effective use of the significant 

economic potential of the agricultural sector on the basis of sustainable 

development. It is particularly important that agriculture can significantly 

contribute to economic growth in normal times and serve as the employer of last 

resort during the crisis. 

The need for continuous development of the agricultural sector is confirmed 

historically. It is known that in the early 1900s, the average farmer in the United 

                                                 
1 Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 
28.10.2021) 
2 Economic stimulus program to overcome the consequences of COVID-19. Economic recovery. 

URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-

%20PDF/07.2020/programa.pdf (accessed: 28.10.2021) 
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States produced enough food to feed a family of five. Many modern farmers can 

feed such family and hundreds of other people. How did this big jump in 

productivity happen? This is largely due to scientific advances and the 

development of new power sources. Tractors replaced draft animals and steam 

engines. Farmers began to use various methods to protect their crops from pests 

and diseases. They applied grass-based poisons to crops, selected insects from 

plants, grew resistant varieties of crops, and alternated crops to control insects
1
. In 

other words, the development of agriculture has always begun with a person's 

search for something new or improvement of existing ones. 

Currently, as a result of agrarian transformations in Ukraine, a dual structure 

of agrarian management has been formed, where the individual sector plays a 

special role in ensuring the sustainable development of agriculture. In contrast to 

the corporate sector, agricultural productions here is conditioned by the primary 

need for self-sufficiency in food for peasant farms. In the corporate sector, the 

desire to maximize profits has led to disparities in the structure of agricultural 

production, including crop products (Fig. 2), which in turn contradicts the 

principles of sustainable development
2
. 

 
Figure 2 – Dynamics of the volume and structure of agricultural 

production in Ukraine, billion UAH (at constant prices in 2016) 
Source: formed by the authors according to the State Statistics Service of Ukraine3 

 

At the same time, scientists note that the main cause of soil degradation is 

not the climate and adverse external conditions, but human economic activity. The 

anthropogenic load on the environment in Ukraine is several times higher than the 

corresponding indicators of the developed countries of the world, and the state of 

land resources is rapidly approaching the critical level. The main reason for the 

decrease in soil fertility is a violation of agricultural laws. The transformation of 

                                                 
1 Folnovic T. The Development of Agriculture URL: http://blog.agrivi.com/post/the-development-

of-agriculture (accessed: 28.10.2021) 
2 Fraier O.V. Tendencies in crop production and sustainable agricultural development in Ukraine – 

opportunities for harmonization. Ekonomika APK. 2018. № 10. Pр. 117-125.  
3 Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 

28.10.2021). 
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soils, i.e. increase or deterioration of their fertility, depends on human economic 

activity the most. Analysis of operational and statistical reporting shows that most 

land users do not take any measures aimed at preserving soils and increasing their 

fertility. 

The main reasons for the decrease in agronomically important properties of 

the soil are insufficient application of organic and mineral fertilizers, water and 

wind erosion, compaction by powerful heavy machinery. On the territory of 

Ukraine there are 57.5% of agricultural lands that are subject to erosion and these 

processes continue. The tendency towards to decrease the humus content in soils is 

observed in 13 oblasts. Nutrient balance is negative. Science-based nutrient ratios 

are not being followed. The use of nitrogen fertilizers in the total amount of 

mineral fertilizers applied for agricultural crops reaches almost 70%. This 

determines the formation of crop yields due to loss of soil fertility
1
. 

Agricultural yields are relatively low and are particularly variable with 

respect to wheat and feed grains. These indicators are lower than in Western 

Europe and are estimated to be at 40% of potential. This situation may be due to 

lack of technology and knowledge, inefficient use of water resources, soil 

degradation, as well as insufficient use of fertilizers and plant protection products. 

Fertilizer application has increased over the last ten years, but remains at a 

significantly lower level than the EU average. The increase in grain production is 

driven more by the expansion of arable land and economies of scale than by 

increased yields. 

 
Figure 3 – Sown area under of agricultural crops, Vinnytsia region, 2020 

Source: formed by the authors based on 2 

 

The Vinnytsia region has been holding the leading position in the agriculture 

of the state in terms of the volume of gross agricultural output and the production 

                                                 
1 Results of scientific research prepared on the basis of materials of the X round (2011–2015) of 
agrochemical survey of agricultural lands. URL: http://www.iogu.gov.ua/wp-

content/uploads/2013/07/2 (accessed: 28.10.2021) 
2 Main Department of Statistics in Vinnytsia Region. URL: www.vn.ukrstat.gov.ua (accessed 

02.01.2021) 
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of gross agricultural output per person for a long time. Most of the territory 77.9% 

of the total area of the region is occupied by agricultural land, of which: 

agricultural land 2014.2 thousand hectares (76.0% of the total area), including 

arable land 1725.5 thousand hectares (65.13% of the total area), fallow 

1.0 thousand hectares (0.04%), perennial plantations 51.4 thousand hectares 

(1.94%), hayfields and pastures 263.3 thousand hectares (8.92 %). 

The number of enterprises operating in 2020 in the field of agriculture in 

Vinnytsia region was 2,843 units. More than half of the sown area under 

agricultural crops is occupied by cereals and legumes (54%), a third – industrial 

crops (Fig. 3) The share of crop production to the total was 75% in 2018, 69% in 

2019 and 63% in 2020. 

Demonstrating national trends, the largest share in the structure of value 

added of the agricultural sector of the region is the cultivation of cereals (except 

rice), legumes and oilseeds (Table 1). 

Table 1 – Value added at production costs of enterprises of Vinnytsia 

region in 2012-2018, UAH billion 

Years 

Agriculture, forestry 

and fisheries, UAH 

billion 

including, % 

cultivation of cereals (except 

rice), legumes and oilseeds 

growing 

perennial crops 

animal 

husbandry 

2012 74,41 65,72 3,44 18,1 

2013 69,67 63,84 4,33 18,31 

2014 125,46 75,48 2,81 13,62 

2015 183,87 80,97 1,33 10,44 

2016 186,93 81,67 1,19 9,4 

2017 195,45 76,26 1,99 11,38 

2018 201,94 77,55 1,35 10,56 

Source: formed by the authors based on1 

 

Growing perennial crops forms only 1.35% of value added. The livestock 

industry generates only about 10% of gross value added. Despite the remarkable 

potential for the development of animal husbandry (favorable climatic conditions, 

land, labor resources), the industry is in a very difficult situation and needs even 

more effective state protection. 

All large agricultural enterprises of the region in 2019 received a profit 

totaling UAH 78.8 million. More than 87% of medium and small enterprises 

received a financial result in the form of profit. The level of profitability of 

operating activities of enterprises was 10.5%. 

The low level of innovative development, technical and technological 

equipment of Ukrainian industry causes a decrease in production efficiency, 

extensive economic development, in which GDP growth is achieved mainly due to 

quantitative increase in factors of production (i.e. resources) with an almost 

unchanged technological base. It is obvious that ensuring the recovery of the 

domestic economy is possible precisely by intensifying the reproduction of its 

innovative potential. However, in Ukraine, large-scale investments in R&D, 

technical and technological modernization of fixed capital in agriculture are made 
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only by a limited number of large and highly profitable enterprises. For most 

domestic agricultural producers, innovative methods and means of management 

are little known and virtually unavailable. According to the Ukrainian Club of 

Agrarian Business, agricultural enterprises must spend at least 50 US$ per 1 ha for 

innovation. Such costs are still unattainable for Ukrainian business, but some 

agricultural holdings report increasing the efficiency of their enterprises through 

the introduction of new technologies, investing in innovations at the rate of $ 5-

7 US$ per hectare. In addition, 80% of all investments in innovation in the 

agricultural sector are directed to accounting, document management and anti-theft 

solutions
1
. 

Table 2 – Financial results before taxation of enterprises of Vinnytsia 

region for 2019, thousand UAH 

Company size 

Financial 

result 

(balance) 

Profit-making enterprises 

Loss-making enterprises 

Profit-making enterprises 

Loss-making enterprises 

in % to the 

total number 

of enterprises 

financial 

result 

in % to the 

total number 

of enterprises 

financial 

result 

large 78883 100 78883 – – 

medium 1754090,9 87,2 2055692,4 12,8 301601,5 

small 1901698,7 87,7 2180594,7 12,3 278896 

including microenterprises 777408,9 88,1 901446,1 11,9 124037,2 

Source: formed by the authors based on 2 

 

An example of how innovation affects the efficiency of agricultural activities 

is the experience of the Netherlands, which for many years has researched and 

implemented modern methods of farming. Expenditures on research and 

development of Dutch companies with more than 10 employees increased by 

almost 11%. As a result, in 2019, the Netherlands was the second largest exporter 

of agri-food products in the world after the United States. Exports were estimated 

at 92 billion euros. According to statistics, the most profitable export sectors for 

the Netherlands are ornamental plants and flowers (5.8 billion euros), dairy 

products and eggs (4.3 billion euros), meat (4.0 billion euros) and vegetables 

(3.5 billion euros) 
3
.  

The main results of the application of innovations of large domestic 

enterprises: the group of companies Ukrlandfarming reports an increase in yield by 

25% due to the use of precision farming. The Agroprosperis group of companies 

reports that the efficiency of work has increased several times after they bought 

                                                 
1 Which Ukrainian agricultural holdings spend the most on smart technologies? URL: 
https://agroreview.com/news/hto-z-ukrayinskyh-ahroholdynhiv-najbilshe-vytrachaye-na-rozumni-

tehnolohiyi?page=1 (accessed: 28.10.2021) 
2 Main Department of Statistics in Vinnytsia Region. URL: www.vn.ukrstat.gov.ua (accessed 
02.01.2021) 
3 Farming for the future: why the Netherlands is the 2nd largest food exporter in the world. URL: 

https://dutchreview.com/news/innovation/second-largest-agriculture-exporter (accessed: 

28.10.2021) 
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tablets for agronomists with special programs and an interactive database that 

allows them to make logistics decisions quickly. Kernel Holding Company is 

implementing a digital platform project for automatic planning of production 

processes, monitoring of their implementation, as well as the development of 

mobile applications for work in the field of agronomists and engineers. Astarta 

agro-industrial holding saved $ 15 million in 4 years. USA thanks to the system of 

GPS-surveillance and monitoring of fuel use (more than an annual amount of 

investment in innovation of the seven largest agricultural holdings in the country). 

It also plans to launch a mobile platform to monitor the condition of crops, their 

development and growth phase, the presence of insects and pests, which will select 

fertilizers, plant protection products, etc.
1
. 

During 2010-2018, the volume of capital investments in agriculture showed 

an upward trend: from UAH 11.57 billion in 2010 to UAH 66.1 billion in 2018. 

However, in 2020 their volume decreased to less than UAH 50.7 billion (Fig. 4). 
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Figure 4 – Dynamics of volume and share of capital investments in 

agriculture, UAH billion 
Source: formed by the authors on the basis of data from the State Statistical Service of 

Ukraine2 

 

One of the most important reasons for the decline in investment was 

unfavorable agricultural policy, reduced budget support for producers, narrowing 

investment opportunities and unacceptable investment risks for potential investors. 

In the structure of capital investments by type of economic activity, the share of 

investments in the agricultural sector varied between 6.1-14.3% during 2010-2017, 

while starting from 2018 the share of such investments began to decrease and at 

                                                 
1 TOP-7 agricultural companies that spend the most on innovation. URL: 
https://landlord.ua/news/top-7-ahrokompanii-iaki-naibilshe-vytrachaiut-na-innovatsii (accessed: 

28.10.2021). 
2 Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 

28.10.2021). 
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the end of 2019 reached 9.5 %. Having considered the sources of financing for 

capital investments, it becomes clear that the direct owners of the business are 

most interested in this. More than 90.8% of all investments are own funds of 

enterprises and organizations, 8.5% are bank loans and borrowings. The state's 

share is 0.43%
1
. 

It is important that the current state of technical support of agricultural 

enterprises has approached a critical limit, since 85-90% of the remaining technical 

means have worked out their normative resource. Due to deterioration and 

technical malfunction up to 25% of agricultural machinery is not used. In general, 

farmers are provided with mechanization by 50-60% of the technological needs. 

As a result of reducing the number of equipment and reducing the level of its 

technical readiness led to an increase in the load on technical means by 1.5-

2 times, which significantly extends the time of agro-technical work and causes 

crop losses
2
. 

Innovative development of the agricultural sector is impossible without 

sufficient financial support. Public investment in R&D is an important policy lever 

to support long-term productivity growth in the sector. In most high-income 

countries, agriculture provides a higher percentage of public spending on research 

than the share of agriculture in the economy, both at the national and aggregate 

levels. 

An analysis of the actual structure and dynamics of the movement of the 

existing main types of equipment in agricultural enterprises of Ukraine indicates a 

tendency for their reduction in recent years (Table 3) both due to lack of sufficient 

financial resources for renewal and due to the significant use of funds of outdated 

models with significant physical and moral deterioration. 

Economic research shows that investment in agricultural R&D and the use of 

industrial resources in agriculture were key factors in the successful transition from 

resource-dependent to growth in agricultural production in the second half of the 

20th century. Public investment in agricultural R&D, along with the spread of 

technology from other countries and the private sector, are important sources of 

new technologies that promote agricultural innovation. Farmer education, 

liberalized trade and changes in the agricultural structure also contribute to 

increasing the efficiency and productivity of agriculture. 

Historically, most research in the field of food and agriculture has been 

carried out by universities and government agencies. But in 2011, an average of 

52.5% of research on crop selection, computer science, fertilizers, pesticides and 

food technology in many countries is carried out by private firms (in 1980 this 

figure was 42%). For middle-income countries, the share of private domestic 

                                                 
1 Kaletnik G. Kolomiets T. Efficiency increasing of agricultural enterprises on the basis of 
formation and use of intellectual capital. Economy, finances, management: Topical issues of 

science and practical activity. 2020. № 4. pp. 7-19. 
2 Shlapak M.A. Development of associative forms of use of agricultural machinery: dissertation 

Cand. Econ. Science: 08.00.04; Zhytomyr National Agroecological University. Zhytomyr, 2019. 
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spending was 37% in 2011 (compared with 19% in 1980)
1
. 

Table 3 – Dynamics of the main types of agricultural machinery in 

agricultural enterprises in 2010-2019, pcs. 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 р. to 

2010 р., % 

Tractors 151287 127852 132686 129272 128727 130529 -13,72 

Trucks and trucks 104307 83567 85417 81158 78054 78678 -24,57 

Trailers and semi-trailers 86748 66570 67928 65239 63220 64800 -25,30 

Plows 49758 47336 49306 49072 49900 51447 3,39 

Cultivators 72998 69474 71659 70100 70505 71633 -1,87 

Harrows 238160 193950 192029 181386 161132 160004 -32,82 

Sowing and planting machines 75888 69322 71290 70343 68950 70536 -7,05 

Machines for protection of crops 15107 18739 20227 20727 22220 23487 55,47 

Combines and machines, 

including:  
       

grain harvesters 32750 26735 27366 26801 26287 26524 -19,01 

corn harvesters 2548 1634 1534 1523 1496 1477 -42,03 

Source: compiled by the authors on the basis of data from the State Statistical Service of Ukraine2 

 

This situation is due to two reasons. One is the impressive growth in research 

in genetics, agricultural machinery, agricultural chemicals and the food industry, at 

least in some middle-income countries. Another reason is the increase in 

production of offshore multinational companies in middle-income countries (head 

offices of such companies are located in high-income countries). Today, the 

influence of corporations on the expansion of research in the agricultural sector is 

huge. Firms such as Monsanto
3
, DuPont Pioneer

4
 and Syngenta

5
 are currently 

mainly focused on the production of machinery and equipment, agricultural 

chemicals, and crop production. 

According to scientists, as soon as countries become richer, people tend to 

eat more, while they consume more processed and cooked food. Therefore, private 

sector investment in food research is likely to be higher 
6
. 

Undoubtedly, the effectiveness of research in the agar field significantly 

depends on the state of scientific and technical support, which is currently 

characterized by mostly negative trends. About 2% of equipment for scientific 

research meet world standards, 85% – generally unsuitable for scientific 

experiments
7
ю 

                                                 
1 Philip G. Pardey. Agricultural R&D is on the Move. Nature. 2016. Vol. 537. pp. 301–303.  
2 Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 

28.10.2021). 
3 Monsanto Company. Official site. URL: https://www.monsanto.com (accessed: 28.10.2021). 
4 DuPont Pioneer. Official site URL: https://www.pioneer.com/ua (accessed: 28.10.2021). 
5 Syngenta. Official site URL: https://www.syngenta.com (accessed: 28.10.2021). 
6 Philip G. Pardey. Agricultural R&D is on the Move. Nature. 2016. Vol. 537. pp. 301–303.  
7 Shlapak M.A. Development of associative forms of use of agricultural machinery: dissertation 

Cand. Econ. Science: 08.00.04; Zhytomyr National Agroecological University. Zhytomyr, 2019. p. 

254-255 
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The number of organizations performing scientific and technical work 

decreased from 978 in 2015 to 950 in 2019, i.e. by 28 units. The number of 

employees involved in research has decreased by more than 43 thousand people. 

The amount of financing the costs of this type of work increased by UAH 6 billion. 

Table 4 – Dynamics of the main indicators of the scientific and technical 

environment of agrarian sector 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Deviation, 

2019/2015, +/- 

Number of organizations that 
carried out research 

978 972 963 950 950 -28,00 

Number of employees involved 

in the implementation of R&D, 

persons 

122504 97912 94274 88128 79262 -43242,00 

R&D costs, UAH million 11003,6 11530,7 13379,3 16773,7 17254,6 6251,00 

Source: compiled by the authors on the basis of data from the State Statistics Committee of 

Ukraine 1 

 

Although the volume of research expenditures shows positive dynamics, 

Ukraine is at a stage when its economic growth is more in pursuit of more 

developed countries (catching-up / convergence growth) than innovative 

development (cutting-edge / frontier growth). Accordingly, research projects that 

will be productive for the competitiveness of the Ukrainian economy are more 

likely to include applied work on the implementation and adaptation of already 

known innovations in the world 
2
. 

The stable dependence of the technological level of the country's 

development on the knowledge intensity of GDP has been empirically proved. The 

indicator is calculated as the ratio of research expenditures to GDP. Thus, with the 

value of this indicator 0.4-0.5%, science performs a socio-cultural function; 0.6-

0.9% – supports the formed technological potential; at a value above 0.9% – 

ensures the economic development of society. Consider the dynamics of the level 

of costs for research in some European countries.  

As can be seen from Fig. 5, the level of knowledge intensity of Ukraine's 

GDP is much lower than in European countries. In addition, there is a tendency to 

reduce the cost of such costs. This is a very significant factor in limiting Ukraine's 

economic development on an innovative basis. 

Nationwide trends resonate in the regions as well. In particular, the number 

of employees involved in R&D in Vinnytsia region decreased from 627 in 2017 to 

481 in 2019. At the same time, the number of support staff remained constant, 

while the number of researchers decreased. The downward trend is also reflected in 

the volume of research costs: UAH 44.8 million in 2017 and UAH 39.6 million in 

2019. 

                                                 
1 Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 

28.10.2021). 
2 How much money is spent on science in universities? Analytical note. Centre for Economic 

Strategy. 2020. URL: https://ces.org.ua/money-for-science. (accessed: 28.10.2021). 
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Figure 5 – Dynamics of the share of research expenditures in GDP, % 

Source: compiled by the authors on the basis of data from the State Statistical Service of Ukraine 1 

 

An important issue is the staffing of the scientific sphere as its main driving 

force. At a time when the dynamics of scientific and scientific-technical work has 

fluctuated significantly, the number of scientists (employees who are 

professionally engaged in research and development and directly involved in the 

creation of new knowledge) tends to decrease significantly. 

The originality of the management process of each branch of the economy 

determines the features of the innovation process in it. In particular, the specifics of 

innovation processes in the agrarian sector are related to the following factors: 

- a wide variety of types of agricultural products, technologies of cultivation 

and production; 

- a significant dependence of the production process on natural and climatic 

conditions and, as a consequence, the differentiation of individual regions 

according to the production conditions; 

- significant time lags between periods of production and processing of 

certain categories of products; 

- differentiation of the socio-economic level of agricultural workers 

(especially agriculture); 

- diversity and multiplicity of forms and connections of agrarian business 

entities with innovative formations; 

- isolation of the majority of agricultural producers at all levels (lack of 

diversification of production with a combination of scientific and technical, 

production and marketing activities); 

                                                 
1 Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 

28.10.2021). 
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- the lack of a clear scientifically grounded organizational and economic 

mechanism for the transfer of achievements of agricultural science and a 

significant lag in the industry in the process of mastering innovation. 

 

 

 

3.3 Methodical approach to assessing the effectiveness of livestock 

production technologies 

Food and economic security of the country is determined by the level of 

development of agricultural production, where cattle breeding occupies a special 

place in the share of total agricultural production. Increasing production and 

improving the quality of livestock products, despite the labor intensity of the 

industry, is a problem that is gaining increasing importance and relevance to meet 

the needs of the population for high-quality products of animal origin. The crisis 

situation in the agricultural economy has led to a decrease in the volume and 

efficiency of production of livestock products. The main reasons for the 

unsatisfactory provision of the population with dairy and meat products are: a 

sharp reduction in the number of cows, low livestock productivity, low 

concentration and mechanization of production, insufficient material incentives, 

price disparity for agricultural and industrial products; insufficient government 

support for agricultural producers. 

Along with these reasons, it is important that in many regions of Ukraine 

there is no rational balance in the development of dairy and beef cattle breeding; 

imperfection of intraregional placement of livestock; economic disadvantages of 

reproductive and fattening farms. In addition, the high costs associated with the 

production of livestock products have led to a halt in their activities of enterprises, 

and most of the operating ones are still in crisis. 

Livestock production in Ukraine in 2020 decreased in all categories, and 

especially significantly decreased the indicators of milk production in households – 

by 6.2%. Milk production last year amounted to 9.2 million tons, which is 

0.4 million tons less than in 2019. Milk production in enterprises amounted to 

2.7 million tons, which is 0.8% more than in 2019, and households produced 

6.5 million tons, which is 6.2% less than the year before. Sales for slaughter of 

farm animals (live weight) amounted to 3.4 million tons or 98.9% to 2019. Meat 

production in enterprises was 2.2 million tons, a decrease of only 0.1%, while 

households produced only 1.1 million tons, which is 3% less than the year before. 

Milk production, unlike other livestock industries, provides producers with profits. 

In 2020, only milk production remained profitable in animal husbandry. Achieving 

20.4% return on milk (0.6% less than in 2019) is not enough for expanded 

reproduction and attraction of investment resources. Milk production is 

technologically related to the cultivation of young meat, and this type of 

production traditionally remains unprofitable (-24, 2 in 2020). Therefore, in 
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general, the livestock industry is unprofitable for agricultural producers
1
. 

The level of profitability of milk production is negatively affected by the 

processes of rising prices for raw materials – feed, energy, veterinary, technical 

and technological. However, the increase in productivity of cows can offset the 

negative impact of increasing the cost of factors intensifying production
2
. 

It is possible to increase efficiency of cattle breeding thanks to resource 

saving which is reached at the expense of a complex of scientific and 

organizational, economic and technological actions directed on the most rational, 

economical use of all types of resources. 

Ensuring the efficiency of resource-saving technologies in livestock through 

the proper implementation of organizational and economic mechanism for the use 

of innovative technologies in animal husbandry requires comprehensive 

development of the system of conditions and factors of agricultural production, 

which by their nature are very diverse and numerous, interconnected and 

interdependent. affect phenomena and processes and are themselves exposed as a 

result of socio-economic development and scientific and technological progress
3
. 

The introduction of resource-saving technologies in animal husbandry allows 

to reduce feed costs and at the same time increase animal productivity, reduce 

production costs, resulting in increased production efficiency with maximum 

accumulation of animal feed energy. 

In this context, the study of the efficiency of livestock products on different 

technologies of milk production and milk productivity becomes especially 

relevant. Traditionally, the efficiency of production is characterized by cost 

indicators: the profit and the level of profitability. To objectively assess the 

efficiency of milk production, we propose to use the rate of return on energy. 

Energy efficiency of production is a category of technological relations, which are 

determined by the technical properties of means of production: power and 

productivity of energy, specific energy costs, features of animal husbandry 

technologies.  

Thus, in conditions of economic instability and inflation, the economic 

efficiency of milk production should be calculated on the basis of energy 

assessment.  

The idea of estimating energy costs can be realized if at the input all the 

components of the resources used to obtain the final volume of production were 

expressed in units of energy (MJ). Then the division of energy E (spent on 

production) by the obtained volume of production Q and is the energy 

consumption of the product, produced by this technology. Energy consumption of 

manufactured products is the energy accumulated in these products. Energy 

efficiency is expressed through the bioenergy coefficient η, which is quantitatively 

                                                 
1 State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2 Avercheva N.O. Economic analysis of milk profitability. Agrosvit. 2021/ №7-8. P. 109-120 
3 Boltyanska N.I. System of factors of effective application resource-saving technologies in dairy 

farming at the enterprise. Scientific Bulletin of the Tavriya State Agrotechnological University. 

2016. V. 6, T. 3. P. 87-95. 
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equal to the ratio of energy consumption of final products to the specific 

consumption of total energy. To obtain 1 J of energy from livestock products, you 

need to spend several times more feed energy, namely: for milk and eggs – 4.5 J, 

pork – 5 J, poultry – 5.6 J, beef and lamb – 9 J feed energy. To determine the 

energy value of livestock products, it is necessary to sum up the energy value of all 

resources involved in production of this product
1
 

The efficiency of livestock enterprises is determined by the level of growth 

of production and payback of resources. The main problem that needs to be 

addressed first is to halt the catastrophic decline in production and the number of 

cattle. It has been established that the reduction in the number of cows in Ukraine 

according to research by both economists and producers of livestock products is 

the reduction of livestock in most livestock enterprises, where the culling of 

livestock is constantly greater than their income, which can replenish at its own 

expense. reproduction or purchase. Experience in the operation of livestock 

enterprises, in which profitable production is carried out through the expanded 

reproduction of the introduction of the herd of first-born cows of their own 

breeding. In the conditions of small capacities of enterprises raising cows to renew 

the herd requires additional financial and material costs, which in most cases leads 

to unprofitable activities, in addition, the purchase of cows from other enterprises 

is complicated by the lack of necessary funds. According to the experience of other 

countries with developed cattle breeding, specialized enterprises for the directed 

cultivation of livestock for the reproduction of herds have been established in 

Ukraine. These enterprises had high economic results in terms of labor 

productivity, profits, profitability and animal productivity and quality of products 

supplied to livestock farms for the reproduction of herds, which led to a constant 

increase in livestock. Due to the economic justification of the revival of specialized 

enterprises for the purposeful breeding of first-born cows, which are a source of 

increasing livestock in livestock enterprises, the need to resume the activities of 

cooperative enterprises has been proven. 

Note that one of the areas of livestock development is the use of improved 

thermal neutrality for livestock in the production of products that meet the 

biological properties of livestock, which provides a balanced level of energy 

nutrition and comfortable housing conditions, improving physiological condition 

and increasing livestock productivity. Important for increasing the level of 

livestock production are effective conditions of thermal neutrality of livestock, 

which are aimed at normalized conditions of animal nutrition through the use of 

cheap energy sources in the summer, which is one of the reserves to reduce costs 

for livestock production.  

Thus, there is a need to systematize the factors influencing the efficiency of 

livestock production, where identifying theoretical and practical areas of energy 

efficiency of livestock enterprises, you can identify and systematize factors 

                                                 
1 Berezyak I. Features of energy evaluation of dairy production. URL: http://base.dnsgb.com.ua/ 

files/journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agrar-univer/APK/2010_2/files/10bimcbp.pdf 
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influencing efficient production, identify areas for solving the problem of livestock 

enterprises, establish reserves to reduce material and monetary costs, etc. In 

addition, it is necessary to address the issue of rational use of feed energy in 

accordance with the productivity of livestock, in the direction of their efficient use 

as an energy resource that directly affects milk and beef production – this is one of 

the main energy saving factors of livestock production. The study of 

organizational, production and economic factors of livestock enterprises made it 

possible to determine a set of areas aimed at the development of livestock 

enterprises on the basis of energy savings 

The level of economic efficiency of livestock breeding is formed under the 

influence of natural and cost factors, but we propose to use a profitable and energy-

saving coefficient for an objective assessment of production efficiency, the 

calculation of which includes: profit, marketability of milk (or the percentage of 

preservation of live weight of young animals during transportation), energy value 

of milk (beef), energy value of feed. 

In contrast to value, the system of energy indicators allows you to determine 

costs regardless of changes in prices over time, differences in currency systems, 

inflation and price distortions, as well as to compare different products and 

consumer values. From the standpoint of the cost of products, resource 

consumption should be standardized, economical, as cheap as possible, which 

would provide the prerequisites for competitive products. Planned and proportional 

supply of fuel and energy resources in the conditions of constant increase of 

technical potential is the foundation of effective functioning of such important 

branch of agriculture as cattle breeding.  

We evaluated 10 variants of milk production technologies for the capacity of 

200, 400, 800 cows and milk productivity per year per cow: 2500, 3000, 3500, 

4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000 kg.  

Hopes from one cow per year are listed in the energy value of milk (MJ), 

taking into account the fat content of milk. When the fat content of milk is 3.8% – 

the energy value of 1 kg of milk is equal to 3.07 MJ (3.4). If the milk fat content is 

different, the proportionality coefficient in MJ is taken into account for each 

percentage change of milk (0.4), then Ecm 1 kg of milk is calculated by the equation 

y = 3.07 + 0.4 (x – 3.8). The energy value of feed units spent on milk production 

from one cow is converted into metabolic energy, where one feed unit is 10 MJ. 

The calculated profit-energy-saving coefficient (PESC) of milk production 

technology showed that for enterprises per 200 cows with milkings of 2500 kg of 

milk per cow per year in seven variants, it was below zero (from -0.1 to -0.71) and 

on average – minus 0,22 points (Table 1). 

Table 1 shows that an increase in milk yield to 3,000 kg of milk per cow per 

year did not significantly change the level of PESC (average 0.02 points) in 50% of 

variants with a negative rate. Only at the level of 4000 kg of milk per year in three 

variants PESC was more than one, and at milking 5500 kg – in three variants 

PESC increased to 3 points. In total, in seven variants at different levels of milk 

yield (6500-8000 kg) PESC reached 3 points and in one variant at 8000 kg of 
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milk – 4.43 points. The obtained results of PESC technology evaluation showed 

that in most variants it is inexpedient to conduct the livestock industry in modern 

conditions at a capacity of 200 cows with milk yields below 4000 kg in variants 

2 and 10; 4500 kg – 6 and 8; 5000 kg – 9; 5500 kg – 3 and 7; 6000 kg – 1 and 4; 

7000 kg – 5 option. 

Table 1 – Profit and energy saving coefficient of milk production 

technology of enterprises per 200 cows (points)  

Hope milk, 

quintal 

Technology options 

A
v

e
ra

g
e
 

in
d

ic
a

to
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 -0,5 0,1 -0,4 -0,5 -0,7 0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,2 -0,2 

30 -0,2 0,5 -0,1 -0,3 -0,7 0,4 -0,1 0,2 0,2 0,5 0,02 

35 0,3 0,9 0,5 0,2 -0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,8 0,4 

40 0,4 1,1 0,6 0,4 -0,3 1,9 0,3 0,8 0,5 1,1 0,7 

45 0,7 1,3 0,8 0,6 -0,2 1,3 0,5 1,3 0,9 1,6 0,9 

50 0,8 1,6 0,9 0,8 0,1 1,7 0,5 1,8 1,2 2,0 1,2 

55 0,9 1,8 1,1 0,9 0,3 2,1 1,2 2,0 1,5 2,4 1,4 

60 1,2 2,1 1,4 1,2 0,4 2,3 1,4 2,3 1,8 2,8 1,7 

65 1,4 2,4 1,8 1,8 0,7 2,6 1,9 2,7 2,1 3,1 2,1 

70 1,6 2,9 2,1 2,1 1,0 3,1 2,3 3,1 2,5 3,5 2,4 

75 2,0 3,2 2,7 2,6 1,4 3,4 2,5 3,4 2,8 4,0 2,8 

80 2,3 3,7 3,2 3,1 1,6 3,8 2,9 3,9 3,1 4,4 3,2 

Average indicator 0,9 1,8 1,2 1,1 0,3 1,9 1,1 1,8 1,4 2,2 1,4 

Source: own research 

 

In most of the reformed agricultural enterprises, the capacity of farms and 

complexes has been reduced to 100-200 cows, which affects the low level not only 

in terms of cow productivity, but also in terms of economic indicators. The 

conducted researches give reasons to conclude that milk production can be 

profitable under condition of rational use of resources and at milking of milk from 

a cow not less than 3500 kg a year. 

The increase in the capacity of milk production enterprises to 400 cows 

showed that in six variants of PESC technology more than 1 point was achieved at 

the level of 3500 kg of milk, and in eight variants at milkings of 4500-5000 kg the 

coefficient is more than 2 points. At milkings of 6000-6500 kg the coefficient is 

more than 3 points, and more than 4 points at milkings of 7000-8000 kg of milk 

(table 2).  

Thus, milk production enterprises with a capacity of 400 cows are more 

efficient and, according to PESC, have a significant advantage over enterprises 

with a capacity of 200 cows. Among the technology options, 4 options can be 

preferred, where PESC averages 2.7 points (keeping cows loose boxing, milking 

cows at the plant "Yalinka", distribution of feed – belt conveyor, removal of 

manure through the slotted floor in the floor manure storage). Virtually on the 

same level 4 and 10 option, in which the maintenance of cows loose loose combi-

boxing, milking: in "Molokoprovod", feed distribution – KUT-10, manure 
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removal – conveyor US-15. Option 5 has the lowest score for PEOK, in which the 

keeping of cows is loose on a deep litter, milking on the "Tandem" installation, 

distribution of feed – KTU-10, removal of manure by bulldozer. 

Table 2 – Profit and energy saving coefficient of milk production 

technology of enterprises per 400 cows (points) 

Hope milk, 

quintal 

Technology options 

A
v

e
ra

g
e
 

in
d

ic
a

to
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 

30 0,7 0,9 0,5 0,7 0,4 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 

35 1,2 1,1 1,1 1,3 0,5 1,0 0,8 1,2 0,9 1,1 1,0 

40 1,5 1,5 1,4 1,6 1,1 1,3 1,0 1,4 1,4 1,5 1,3 

45 1,9 1,9 1,7 2,0 1,3 1,8 1,2 1,9 1,8 2,0 1,8 

50 2,2 2,2 2,1 2,2 1,8 2,4 1,7 2,4 2,4 2,4 2,2 

55 2,4 2,5 2,4 2,6 2,1 2,8 2,1 2,7 2,8 2,9 2,5 

60 2,8 2,9 2,9 3,0 2,4 3,1 2,4 3,1 3,2 3,2 2,9 

65 3,2 3,3 3,4 3,7 2,8 3,6 3,1 3,5 3,6 3,6 3,4 

70 3,6 3,9 3,6 4,2 3,3 4,2 3,4 3,9 4,1 4,1 3,8 

75 4,2 4,4 4,3 4,8 3,8 4,6 3,8 4,4 4,6 4,6 4,3 

80 4,7 5,0 5,0 5,5 4,2 5,1 5,2 5,0 5,2 5,1 5,0 

Average indicator 2,4 2,5 2,4 2,7 2,0 2,6 2,1 2,5 2,6 2,6 2,4 

Source: own research 

 

Other variants of milk production technology can be used provided that the 

genetic level of productivity and the creation of feeding conditions at the level of 

milk yield of 5000 kg per cow per year. The search to increase the efficiency of 

milk production conducted at enterprises with a population of 800 cows showed 

that PESC in all variants of technology at the level of 1 point are at milk yields of 

3000-3500 kg. That is, the level of PESC is much higher than at the capacity of 

enterprises for 200 and 400 cows. For example, the average score for milking 

3,500 kg at enterprises with a capacity of 400 cows was 1.0 points, and for 

800 cows – 1.7 points, or 70 % more. The average score at milking of 5000 kg 

(400 cows) – 2.2 points, and for 800 cows – 2.5 points (Table 2). Among the 

variants of technologies, the average PESC is the highest 3.7 points in the eighth 

variant when keeping cows in combi boxes in a monoblock building, milking in 

"Molokoprovod", distribution of feed by a belt conveyor, manure removal – by a 

conveyor US-15. In enterprises with a population of 400 cows, option 4 was the 

best, and for 800 cows, on the contrary, PESC was rated the highest score. This is 

due to the fact that the increase in the number of 400 cows requires significant 

costs for the equipment of underground manure storage, slotted floor, etc., but not 

the return on additional costs.  

Practically on the same level with the 4th variant, there is the 5th variant (2.2 

points) when keeping cows loose on a deep litter, milking at the «Yalinka», 

distributing fodder – KTU-10, removing manure by a bulldozer. It is possible that 

the increase in the number of cows required additional costs to ensure their 
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comfortable keeping due to the significant amount of litter material and energy 

consumption when removing manure from the premises by bulldozer. The obtained 

results on determining the profit-energy saving coefficient of milk production 

technology at different power levels of 200, 400 and 800 cows and at 12 levels of 

milking cows per year from 2500 to 8000 kg, and 10 different technologies showed 

that due to metabolic processes in cows new approaches to assessing the 

effectiveness of milk production technologies are possible. It is proposed to take 

into account the energy value of feed, the energy value of the accumulated energy 

in the body of animals and the profits from the use of energy-saving technological 

solutions 

Table 3 – Profit and energy saving coefficient of milk production 

technology of enterprises per 800 cows (points) 

Hope milk, 

quintal 

Technology options 

A
v

e
ra

g
e
 

in
d

ic
a

to
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 1,0 0,4 

30 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 1,2 0,9 1,0 0,9 1,2 0,8 

35 1,4 1,3 1,6 1,3 1,1 1,9 1,8 2,3 1,9 2,0 1,7 

40 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 2,2 2,1 2,6 2,2 2,4 1,9 

45 1,9 2,1 2,0 1,6 1,7 2,5 2,5 3,0 2,5 2,8 2,3 

50 2,2 2,1 2,2 1,8 1,9 2,9 2,8 3,4 3,0 3,2 2,5 

55 2,4 2,3 2,6 2,0 2,2 3,2 3,1 3,8 3,3 3,7 2,9 

60 2,9 2,6 3,2 2,2 2,5 3,6 3,5 4,3 3,9 4,2 3,3 

65 3,4 2,9 3,6 2,6 2,8 4,0 3,8 4,9 4,2 4,7 3,7 

70 3,8 3,3 4,0 3,12 3,2 4,5 4,2 5,4 4,7 5,5 4,2 

75 4,5 3,8 5,3 3,46 3,8 5,2 4,6 6,0 5,4 6,1 4,8 

80 5,9 4,5 6,4 4,21 4,8 6,1 5,2 6,9 6,1 6,8 5,7 

Average indicator 2,6 2,3 2,8 2,1 2,18 3,1 2,9 3,7 3,2 3,6 2,9 

Source: own research 

. 

The fact is that the assessment of the biological characteristics of cows by 

metabolic processes allows to predict the feasibility of the dairy industry. In every 

building, room, there are animals and without taking into account their biological 

capabilities, the objectivity of economic calculations will be very close. Then 

intensive technologies do not always give positive results. We propose to assess 

the level of efficiency of technologies according to the profit-energy-saving 

coefficient of milk production on the basis of the developed scale, which defines 

five levels of efficiency of milk production technology: unacceptable, 

conditionally permissible, permissible, high, highest (Table 4). 

The use of the proposed scale for assessing the level of efficiency of 

technology for PESC milk production showed that at a capacity of 200 cows at the 

level of efficiency it is advisable to provide conditions for housing cows at the 

appropriate level of genetic traits and conditions of their content and feeding 

(table. 5). 

For enterprises with a capacity of 400 and 800 cows, the permissible level 

(P) of cow productivity is achieved with milk yields of 4500-5500 kg and 3500-
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5500 kg, respectively. Given these circumstances, small farms cannot operate at a 

capacity of 800 cows. In addition, the main point of the agricultural enterprise is 

that the activity is not limited to the production of only one type of product. Thus, 

specialized enterprises for the production of livestock products have more 

favorable opportunities for the organization of production of medium and large 

capacity, the use of energy-saving equipment and facilities, the introduction of new 

energy-saving technologies, breeding work. 

Table 4 – Scale of the level of efficiency of the technology according to 

the profit-energy-saving coefficient of milk production 
The level of efficiency of technology Symbol Profit-energy-saving coefficient 

Unacceptable Un to 1 

Conditionally permissible CР 1,01 – 2,00 

Permissible P 2,01 – 3,00 

High H 3,01 – 4,00 

Highest Hst more than 4,01 

Source: own research 

 

Table 5 – The level of efficiency of the technology on the minimum 

milking of cows, the capacity of the enterprise and the energy saving 

coefficient of milk production 
Enterprise 

capacity, 

number of cows 

The level of 

efficiency of 

technology 

Options 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Minimum milk yields per cow per year, quintals 

200 

Un 55 35 50 55 65 40 50 40 45 35 

CР 60 40 55 60 70 45 55 45 50 40 

P 75 60 70 70 - 55 70 55 65 55 

H - 75 80 80 - 70 - 70 80 65 

Hst - - - - - - - - - 80 

400 

Un 30 30 30 30 35 35 35 30 35 30 

CР 35 35 35 35 40 40 40 35 40 35 

P 50 50 50 45 55 50 55 50 50 50 

H 65 65 65 60 70 60 65 60 60 60 

Hst 75 75 75 70 80 70 80 75 70 70 

800 

Un 30 30 30 30 30 25 30 25 30 25 

CР 35 35 35 35 35 30 35 30 35 30 

P 50 45 45 55 55 40 40 35 40 35 

H 65 70 60 70 70 55 55 45 50 50 

Hst 75 80 70 80 80 65 70 60 65 60 

Source: own research 

 

The use of the energy saving ratio is based on taking into account the profit 

per cow, milk marketability, energy value of milk, energy value of feed (feed units 

spent on milk production in MJ) and allows to predict or assess the level of 

efficiency of milk production technologies. The developed scale of the level of 

technology efficiency by the coefficient of milk production in five levels provides 

an increase in the objective assessment of existing milk production technologies 

and their forecasting in the development of design documentation for new 
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construction, reconstruction and technical re-equipment of livestock buildings of 

existing enterprises. The proposed method of evaluating the efficiency of milk 

production technologies by coefficient PESC can be used to predict the level of 

efficiency of technologies for the production of livestock products. 

Estimation of energy value of forages and reception of additional production 

at the expense of action of the law of hereditary action and establishment of energy 

value of growth of live weight, milk and preservation in the room of energy 

balance, open new directions of reduction of natural energy sources and use of 

unconventional energy sources.  

The organization of efficient meat cattle breeding involves the rational use of 

resources, the introduction of scientific and technological progress, reducing 

production costs and sales, increasing its competitiveness, as well as the use of 

economic evaluation of production results in terms of energy efficiency of 

livestock growth in young cattle at beef production. Determining the level of 

efficiency of beef production in terms of energy efficiency of live weight gain will 

reveal the internal reserves of agricultural enterprises by increasing production and 

minimize the import of raw meat into Ukraine. 

Production efficiency reflects the influence of a set of interrelated factors that 

shape its level and determine development trends. In this regard, to assess the 

economic efficiency of milk production using the appropriate criteria and a system 

of interrelated indicators that reflect the requirements of economic laws and 

characterize the impact of various factors. One of the main factors for efficient 

milk production is the formation of a highly productive herd, as the dairy herd is 

the main means in the production of raw milk and the results of production of 

economic entities depend on its productivity. The best manifestation of the genetic 

potential of dairy cows occurs in the process of full feeding and proper housing 

conditions, moreover, the combination of these processes is a prerequisite for 

improving the productivity of the dairy herd
1
. 

The economic efficiency of beef meat production can be characterized by a 

system of indicators, in particular: cost, wage rate, selling price, profit and 

profitability. there is a need to develop and substantiate criteria and indicators 

based on the energy value of products
2
. 

On the basis of factor analysis, a study of the dependence of the profitability 

of milk and beef production in the regions of the country on energy indicators was 

carried out and a model of energy-saving production was developed using a 

multifactorial regression equation 
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To obtain the inverse matrix, we will use the method of complete elimination 

of the Jordan-Gauss variables. The vector is calculated and the matrix is used to 

                                                 
1 Rutkevych T.I. Economic efficiency of milk production. Efficient economy 2015. № 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4658 
2 Gorlachuk M., Liahovets V. Postgraduate of the Department of Management Life and 

Environmental Sciences. Agrosvit. 2017. №8. P. 54-59 
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find the vector of estimates for the multivariate equation. Thus, the energy-saving 

milk production model is described by the equation  

285,0168,745,3
21

xxxxY  . On the basis of factor analysis, the degree of 

influence on the investigated effective indicator of each of the factors introduced 

into the model was estimated at a fixed and average level of other factors. So, with 

an increase in the profitable-energy-saving coefficient by 1 point, the profitability 

of the production of 1 quintal of milk increases by 7.68%, and with an increase in 

the energy value of 1 quintal of milk per unit, the profitability will increase by 

0.85%. The negative value of b0 is quite natural, therefore, that the effective sign 

(profitability of milk) takes on a zero value long before reaching zero values of the 

factors, which is impossible in production activities. By substituting the obtained 

coefficients of factorial characteristics into the presented model, we obtain the 

theoretical values of the profitability of milk production. 

Similarly, calculations of the dependence of the profitability of beef 

production on the profit-energy saving coefficient and on the energy evaluation of 

beef, which is described by the multifactor regression equation 

216,8148,1045,43
21

xxxxY 
. Leads to a variation in the profitability of beef in 

the amount of 0.7. The total influence of the factors included in the model on the 

change in profitability is determined by the coefficient of determination, the value 

of which according to calculations is 0.89. It is impossible to manage economic 

phenomena, to predict their development without studying the nature and features 

of communication. In determining the impact on the profitability of beef 

production of the energy assessment of beef and the profit-energy saving 

coefficient, a close relationship is established between them, but given that the 

greatest influence on the change in profitability has the profit-energy saving 

coefficient, so it is necessary to determine The relationship under consideration is 

mathematically described by a correlation equation. The parameters of the equation 

are found using the method of least squares deviations of the observed values in 

from the values calculated by the formula of the correlation equation: 
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From an economic point of view, this means that increasing the profit-energy 

saving ratio by 1 point will increase the profitability of 1 quintal of beef by 8.16%, 

and increase the energy value of beef by 1 GJ – to increase profitability by 10.48%. 

However, only on the basis of partial regression coefficients it is impossible to 

determine which factor has the greatest influence on the profitability of beef, as 

well as in the development of which there are significant reserves for its increase. 

The regression equations can also be used to predict the possible expected values 

of the resultant attribute. The projected value of the profitability of beef production 

is determined by substituting the expected value of the factor trait into the 

regression equation. In particular, if we substitute in the equation the profit-energy 

saving coefficient of 0.95 points, we obtain the expected level of profitability of 
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beef 0.1%; 1 point – 0.6%; 2 points – 10.9%; 3 points – 31.3%, etc. Thus, to assess 

the results of livestock production, its efficiency, efficiency of use of components 

of the production process, with which the profit is obtained, it is necessary to 

calculate the energy-saving ratio, which is based on the energy value of feed, 

products, sales revenues, use of energy-saving technologies -economic solutions, 

which allows you to predict the conduct of the livestock industry.  

The calculations show that the new method of estimating the production of 

livestock products at a profit-energy saving ratio allows to assess the conditions of 

economic efficiency of agricultural enterprises taking into account the energy 

value of products, which opens reserves for maximum production with minimum 

energy costs and increases efficiency. 

The need for profitable operation of livestock enterprises for the production 

of livestock products in market conditions has aroused interest in finding ways to 

improve the elements of organizational and economic mechanism to increase its 

efficiency through monoblock construction of livestock buildings and the use of 

multi-storey cowsheds. mechanization and automation of production processes, the 

use of low-cost progressive production, rational organization of labor. Livestock 

enterprise is a special bioenergy production facility, which acts as a consumer of 

energy (in the form of direct and indirect energy consumption) and as a producer 

of food and energy used as fuel, fertilizers, etc. Therefore, there is a need to find 

cheap energy, among which a worthy place should be given to bioenergy, 

including biogas – the most versatile fuel. It is established that increasing milk 

yields to 50 quintals of milk per year and gains in live weight of young cattle from 

birth to sale in the range of 0.9-1 kg per day can simultaneously increase livestock 

production and yield of organic animal substrates. 

The priority direction of energy saving at livestock enterprises is: 

introduction of less expensive conditions for keeping highly productive animals; 

self-sufficiency in energy resources; strengthening the fodder base and resuming 

the activities of large specialized livestock enterprises. In addition, the introduction 

of energy saving measures in livestock enterprises will reduce the cost of livestock 

resources and at the same time increase their productivity, reduce production costs 

– increase the efficiency of the enterprise. Improving the economic efficiency of 

dairy and meat enterprises depends on the use of a highly productive herd of 

animals in creating optimal conditions for keeping and feeding. To fully realize the 

genetic potential, it is necessary to provide animals with full energy energy, which 

is impossible without creating the necessary feed base. The efficiency of livestock 

production is determined by energy efficiency, which increases animal 

productivity and increases gross milk and meat production. The transition to 

resource conservation and energy efficiency can indeed improve the economic 

level of livestock enterprises and bring production to a profitable level. Thus, 

energy efficiency is aimed at solving such problems – it is to increase livestock 

productivity to the level of break-even production, while reducing costs to a 

minimum.  

The efficiency of livestock production is influenced by technological 
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conditions of production, or production factors (genetics and reproduction, feeding 

and feed production, maintenance and milking), which take into account the level 

of technology intensity and the possibility of its optimization. It is assumed that the 

high level of technology and at the same time capacity utilization are positively 

related to the financial performance of the enterprise. For example, disruption of 

livestock reproduction technology can lead to lower offspring, heifers, increased 

costs for rearing offspring, and disruption of animal feeding technology can lead to 

a high percentage of culling from the main herd, reduced young growth and low 

livestock retention. In the future, this situation will lead to increased costs in the 

production of livestock products, which will affect the financial results of the 

enterprise. The formation and development of an agricultural enterprise is largely 

influenced by social factors: low wages, weak social security of agricultural 

workers, working conditions, outpacing the growth of other sectors of the 

economy. As a result, there is an outflow of agricultural workers in search of the 

highest paid job.  

Cost-effectiveness and energy efficiency in livestock enterprises are formed 

in difficult economic conditions, where contradictions have intensified over the 

operation of a large number of small-capacity livestock enterprises in the 

production of livestock products with annual increases in money and material 

costs, labor costs, feed and irrational use of resources. unit of output. One of the 

ways to improve the economic situation of small-capacity livestock enterprises is 

to use an energy-saving approach. At the present stage of running livestock 

enterprises and achieving economic efficiency of products form a system of 

organization and management of production. This determines the special 

importance of an integrated approach to solving the problem of effective 

organization of all agricultural production, including livestock enterprises. Energy-

efficient production of livestock products can become a methodological and 

practical basis for economic transformations in livestock enterprises. 

The development of the concept of efficient energy-saving production of 

livestock products, in our opinion, should be aimed at a comprehensive approach 

to solving problems: in-depth justification of energy efficiency in livestock; use of 

biological potential of animals; providing them with appropriate standardized 

conditions of detention depending on the capacity of enterprises; determining areas 

for reducing labor intensity in the production of livestock products; power supply 

and its rational use; improving the production management system; application of 

progressive methods to increase productivity and product quality. The efficiency of 

operation and development of livestock enterprises in market conditions is a 

complex and multifaceted process that depends on a system of internal and 

external factors. The concept of efficient energy-saving production of livestock 

products is based on approaches to identify predictable and unforeseen factors 

aimed at stabilizing livestock enterprises and increase milk and beef production, 

adaptation of livestock enterprises to economic conditions with maximum rational 

use of resource potential, primarily through internal reserves of the enterprise. 

 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

72 

SECTION ІV 

FINANCIAL MECHANISM IN THE SYSTEM OF ECONOMIC 

VECTORS OF DEVELOPMENT OF UKRAINE 

 

4.1 Theoretical and methodological principles of financial regulation in 

the system of economic vectors of development of Ukraine 

The deepening of European integration processes in Ukraine against the 

background of economic reforms necessitates the transformation of socio-

economic systems and phenomena, especially their financial component at all 

levels of government, which, in turn, should contribute to the formation of a 

modern model of financial regulation. Given the above, it is advisable to increase 

the efficiency of the public administration system, minimize economic and 

institutional risks. It is important to form a long-term financial strategy that will 

promote balance and coherence of long-term macroeconomic goals. 

A number of domestic and foreign scholars have dealt with the issue of 

financial regulation of economic development, and their ideas have been reflected 

in their scientific works. At the same time, the economic literature does not 

sufficiently study the possibilities of transforming the financial mechanism of state 

regional policy in accordance with the conditions of development of the financial 

system of Ukraine, defined by the Budget Code and other regulations. Legal, 

organizational, functional aspects of management of formation and use of financial 

base need improvement. 

Scientific monographs and publications of many domestic and foreign 

researchers have been devoted to defining the essence of the "financial 

mechanism" since the mid-1970s, but scientists' interpretation of its economic 

essence is ambiguous. In this regard, we consider the approaches of individual 

authors to the definition of the term "financial mechanism", taking into account 

scientific requirements, in particular: objectivity, clarity of definition, 

completeness of the explanation.  

In his work "Public Finance" V.M. Fedosov, L.D. Buryak, D.D. Butakov 

among the elements of the economic mechanism identified the "financial 

mechanism" as a set of economic, organizational and legal forms and methods of 

managing the financial activities of the state, which operate in the formation, 

distribution and use of targeted centralized and decentralized funds to meet needs 

society 
1
. 

O.D. Vasylyk interprets the "financial mechanism" as a set of specially 

developed and legally established forms and methods to ensure economic 

development and social needs of citizens. He notes that the "financial mechanism" 

is, in essence, methodological, organizational and legal provisions and measures 

that determine the functioning of finance in the economy, their practical use to 

                                                 
1 Федосов В. М., Буряк Л. Д., Бутаков Д. Д. Государственные финансы. К. : Лыбидь, 1991. 

276 c. 
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achieve the goals and objectives set by the relevant programs
1
. 

V.D. Bazylevych, KS Bazylevych and LO Balastryk offer the following 

definition: «Financial mechanism is a set of economic-organizational and legal 

forms and methods of managing the financial activities of the state in the process 

of creating and using funds of financial resources to ensure various needs of state 

structures, economic entities and the population»
2
. 

O.P. Kyrylenko considers the concept of "financial mechanism" as a set of 

specific forms and methods of providing distributive and redistributive relations, 

income generation, cash funds
3
. 

S.V. Kovalchuk and IV Forkun 5 define the "financial mechanism" as a set 

of specific financial forms, methods and levers by means of which the process of 

social reproduction is provided. At the same time, they note that distribution and 

redistributive relations are carried out, incomes of business entities and cash funds 

are formed. At the same time, they emphasize that in a narrow sense, the financial 

mechanism is a system of financial levers, which is expressed in the organization, 

planning and promotion of financial resources. That is, the authors do not have a 

single approach to the interpretation of the term "financial mechanism".  

Under the "financial mechanism" VM Oparin understands a set of financial 

methods and forms, tools and levers of state influence on economic and social 

development of society
4
. 

The financial mechanism of state regulation of the economy is an integral 

part of the economic mechanism in the state, which in turn determines the nature of 

the economic system as a whole. The use of the financial mechanism (financial 

instruments) in the modern economic system is the main form of regulation of 

economic processes in market conditions.  

We believe that the structure of the financial mechanism as a financial 

category is successfully considered by S. Yuri, who in his research identifies the 

following components: financial methods (financial operational management, 

financial planning, financial support, financial regulation and financial control); 

financial leverage, incentives and sanctions (taxes, mandatory fees, interest on 

loans, financing rates, etc.); regulatory support (the system of regulatory and 

administrative documents developed by the authorities).  

O.D. Vasylyk details the structure of the financial mechanism in the areas of 

formation, distribution and use of funds of financial resources and present it in the 

form of interconnected elements, which are a set of forms and methods that are 

part of the financial management system. He notes that “according to the structure 

of the financial system, the financial mechanism is divided into the following 

                                                 
1 Економічна енциклопедія : у 3 т. / Т. 3 (П–Я). К. : Академія, 2000. 952 с. 
2 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
3 Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): навч. посібник. Тернопіль : ТОВ 

ЦМДС, 1998. С. 34. 
4 Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник. 2-ге вид., допов. і переробл. К. : 

КНЕУ, 2005. 240 с. 
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components: the financial mechanism of enterprises, organizations, institutions; 

budgetary mechanism; insurance mechanism, etc.”
1
. 

O.M. Kovalyuk supplemented the structure of the financial mechanism with 

information support and, in our opinion, most successfully reflected its structure 

schematically, purely as a component of the financial system, without reflecting 

the regulatory levers
2
. 

Bazilyuk identifies the formation of a system of innovative financial 

mechanisms for attracting long-term funds to targeted state investment programs, 

as well as the creation of regional financial mechanisms to ensure stability
3
. 

At the same time, in the foreign literature, the financial mechanism is not 

singled out as a separate object of study, but is dominated by the financial system 

and mechanisms for financing socio-economic development on a credit basis from 

the standpoint of interpreting the role of the financial market as a mechanism. 

Thus, R. Glenn Hubbard defines the main function of the financial system as 

"providing ways to transfer funds from individuals and groups with savings, 

individuals and groups who want to borrow money." Thus, the interaction between 

savers and borrowers occurs through financial markets and financial 

intermediaries, whose main functions are: risk reduction, liquidity and information 

services. Along with ensuring the movement of funds, resource opportunities are 

provided for the growth of business activity and economic growth in general.  

In our opinion, synthesizing all the above views, we can give the most 

complete definition of the financial mechanism of state regulation, which, in 

essence, is a set of methodological, organizational, regulatory and legal forms, 

methods, tools, levers and provisions on which measures are developed. that under 

the condition of appropriate normative-legal and information support determine the 

functioning of financial and economic relations in the state, the practical 

application of which is directed to achieve certain goals and objectives, in the 

process of formation, distribution and use of target centralized and decentralized 

funds of monetary resources. However, taking into account the object of our study, 

we propose our own definition of the financial mechanism of state regulation of the 

region's economy, which will be considered as a set of financial instruments that 

create financial prerequisites and incentives for socio-economic development, in 

accordance with regional economic policy goals and objectives.  

Under conditions of economic instability, the importance of public financial 

policy as a basis for the resumption of economic growth and development of social 

production is growing. An integrated approach to the formation of the system of 

state financial regulation of economic development involves strengthening the 

coherence of the use of instruments of tax, budget, monetary regulation, increasing 

the effectiveness of the relevant state financial institutions responsible for the 

                                                 
1 Василик О. Д. Теорія фінансів. К. : НІОС, 2000. 416 с. 
2 Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і 

практики) : монографія. Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2002. 396 с. 
3 Базилюк Я. Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України 

з міжнародними фінансовими організаціями. Фінанси України. 2014. № 1. С. 54–66. 
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formation and implementation of economic policy.  

Today it is possible to use the following methods of public financial policy, 

which can help eliminate social disparities in society and the necessary tools and 

levers:  

- tax regulation of income of individuals (tax benefits for certain categories 

of citizens and various tax deductions under certain conditions, the introduction of 

a moderately progressive tax scale);  

- financing of cash payments to citizens guaranteed by the state (assistance, 

scholarships, pensions, material assistance, etc.);  

- financing benefits when paying for or receiving goods and services 

(including utilities) for such categories of citizens as persons with disabilities; 

families with children with disabilities; large families; families who have lost a 

breadwinner, low-income pensioners, etc.; 

- financial regulation of the housing market by the state (provision by the 

authorities of state guarantees for bank mortgages, construction of social housing 

on the basis of public-private partnership, etc.); 

 – financial incentives for enterprises / organizations to social partnership, 

creation of new jobs in order to reduce unemployment;  

- budget financing of targeted social programs, in particular in the field of 

education, health care, culture, etc.;  

- financial incentives for population reproduction;  

- financial support and regulation of state social guarantees (minimum 

wages, incomes, pensions, social assistance, etc.);  

- targeted provision of social services.  

The implementation of these methods requires the application of agreed 

components of the mechanism of budgetary regulation of social development in the 

areas of: budget revenues, budget expenditures, intergovernmental transfers, 

lending and the mechanism of monetary regulation. Budget policy instruments, as 

financial instruments, influence the process of mobilization of funds to the budget 

and the directions and forms of budget expenditures, which are either created to 

regulate certain processes, or contain appropriate regulatory action. 

The financial mechanism can be characterized in qualitative and quantitative 

terms. Quantitative characteristics of the financial mechanism of state regulation 

are determined by the amount of financial resources that are concentrated and 

distributed at the appropriate management levels, as well as the technology of their 

concentration and use. Qualitative characteristics of the financial mechanism of 

state regulation are characterized by a set of techniques, methods and forms of 

resource mobilization and their use. 

It is important to improve the methodological foundations of financial policy, 

increase its efficiency in the regulatory process in accordance with economic 

cyclicality, increase the effectiveness of mechanisms to support the 

competitiveness of the domestic economy. Improving the soundness of economic 

decisions in the field of financial system management requires improving the tools 

using a set of stochastic methods. It is advisable to determine the interdependencies 
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between macroeconomic indicators, including gross domestic product, exports, 

imports, the national currency exchange rate, the consumer price index, 

components of the revenue side of the consolidated budget. Institutional and 

macroeconomic factors that reduce the quality of forecasting the main indicators of 

budget relations, in particular the level of the shadow economy, the dependence of 

gross domestic product growth on exports of raw materials, a significant number of 

changes in taxation. The institution of ownership is an effective tool for long-term 

economic development, the ownership structure affects the volume of investment 

and efficiency of the financial system in the medium and long term. It is necessary 

to increase the level of financial control for state-owned enterprises, the efficiency 

of the state as an owner of assets and management entity, which will positively 

affect the competitiveness of the country's economy. 

Table 1 – The main macroeconomic indicators of Ukraine for 2014-2020 
Indexes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

National accounts, UAH billion 

Nominal GDP 1586.9 1988.5 2385.4 2983.9 3560.6 3978.4 4194.1 

Consumption 1430.0 1723.6 2032.3 2618.1 3209.3 3704.9 3923.2 

Gross accumulation  212.6 316.8 518.2 595.2 661.8 592.2 315.0 

Net exports of goods and non-factor 
services 

-55.6 -51.9 -165.2 -229.4 -310.5 -318.7 -44.1 

Index,%, annual change 

Real GDP -6.6 -9.8 2.4 2.5 3.4 3.2 -4.0 

Consumption -6.2 -15.2 2.0 8.4 7.1 5.3 0.5 

Gross fixed capital formation -24.0 -9.2 20.4 16.1 16.6 11.7 -24.4 

Export of goods and services -14.2 -14.2 -1.8 3.8 -1.3 7.3 -5.6 

Import of goods and services -22.1 -16.7 9.3 12.6 3.0 5.7 -9.6 

Output of individual sectors of the economy,%, annual change 

Agriculture 2.2 -4.8 6.3 -2.2 8.2 1.4 -11.5 

Industrial production -10.1 -12.3 4.0 1.1 3.0 -0.5 -4.5 

Inflation, index (%) 

Consumer price index (average for 

the year) 
112.1 148.7 113.9 114.4 110.9 107.9 102.7 

Industrial producer price index 
(average for the year) 

117.1 136.0 120.5 126.4 117.4 104.1 98.4 

Source: built by the author 1 

 

In order to strengthen the efficiency of state-owned enterprises, it is 

important to establish indicative target performance indicators of enterprises in the 

public sector of the economy, to improve the mechanism of competitive selection 

of heads of enterprises. To eliminate the oligopoly in certain sectors of the 

economy, it is necessary to increase the effectiveness of antitrust regulation. It is 

expedient to direct customs, tax, budget regulation measures in the period of post-

stabilization recovery to reduce the tax burden on innovation and high-tech 

                                                 
1 Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: Підсумки 2020 року та виклики і 

загрози постпандемічного розвитку. Квітень 2021 №53. URL : 

https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
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activities, allocate budget allocations to support important areas of social 

development, including science, education, defense, health, infrastructure, science-

intensive industries
 1
. 

In modern conditions, public financial regulation in countries with developed 

and transformational economies plays an important role in ensuring economic 

development, including by maintaining the level of aggregate demand. Priority 

measures of economic policy of developed countries are the implementation of 

adaptive monetary regulation, the implementation of structural changes in the 

financial system, balancing the budget within the economic cycle. 

The possibility of budget stimulation of the economy, to a large extent, 

depends on the dynamics of debt sustainability and the duration of the economic 

recession. To enhance budget effectiveness, it is important to ensure further 

development of the program-target method in the budget process, which should be 

based on the introduction of strategic and medium-term budget planning, based on 

a careful analysis of the optimal expenditures to finance the budget program, 

monitoring the achievement of this program. The development of financial policy 

measures depends on the tasks that need to be addressed at a certain stage of social 

development. It is necessary to strengthen the level of the relationship between 

forecasting budget indicators and priority areas of socio-economic development of 

the country, expanding the use of monetary, budgetary, tax, customs, tariff 

regulatory instruments to achieve certain goals of public financial policy. 

Financial policy as a macroeconomic regulator of reproduction processes, 

aimed at implementing the strategic priorities of socio-economic development of 

the state. Through the use of a set of budgetary instruments to influence the process 

of budget formation and execution, the regulation of budget expenditures allows to 

achieve the necessary macroeconomic proportions and indicators of economic 

growth, to promote economic development and social transformation. 

It is important to implement appropriate uniform rules, norms, standards in 

the field of finance, in the organization of financial relations in society, because it 

is a necessary condition for effective and responsible public financial policy, 

coordinated functioning of its financial mechanism. Compliance with the 

established rules by economic entities is embodied in financial discipline and 

allows for a unified policy in the field of finance, to neutralize or mitigate social 

risks, to protect the interests of those members of society who need it most. The 

implementation of effective public financial policy of social development depends 

on the establishment of financial relations, the purposefulness of the financial 

mechanism, its effectiveness, adaptability, functionality, adequacy of time, place 

and state of social and economic processes. From these positions, the methods, 

tools and levers of public financial policy are important to use as an interconnected 

adaptive-dynamic system that will contribute to: optimizing the structure of public 

financial resources, solving a set of macroeconomic problems, economic growth 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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on an innovative basis and social development. Today's conditions require 

adequate mechanisms to respond to dynamic changes in the external and internal 

environment, the creation of mechanisms for preventive action against social risks. 

The process of transformation of the mechanism of implementation of the state 

financial policy of social development should be carried out in compliance with the 

following requirements: transparency, adequacy and timeliness; ensuring 

quantitative and qualitative assessment of the costs of change; taking into account 

the influence of internal and external factors, social risks. 

Given the foreign experience, the mechanism of financing social innovations 

should play an increasingly important role in the mechanism of implementation of 

public financial policy. Given the peculiarities of the mentality and psychology of 

citizens accustomed to the paternalistic behavior of the state, in a high level of 

distrust in the actions of public authorities and local government, it is important not 

only to improve financial regulation of social processes, but also to create 

conditions for increasing public responsibility. . The role of the state is to create 

conditions and mechanisms for the realization of the population's aspirations for 

self-sufficiency, in particular the formation of a favorable institutional 

environment, the development of entrepreneurship, law, institute of property 

protection, efficient use of resources. Effective ensuring the functioning of the 

financial mechanism and its components also involves the proper organization of 

the system of financial planning, forecasting and control. 

The financial and economic crisis and its consequences have been important 

reasons for rethinking the place and role of budgetary and monetary instruments of 

public financial policy in the social and economic development of society. The 

strategic task of public financial policy is to achieve a high quality of life. It is 

important to use the instruments of public financial policy adequate to economic 

and social tasks in the system of state regulation, based on the assessment of their 

role in economic and social development. 

An important direction in the development of the instrumental influence of 

public financial policy on social processes is overcoming excessive inequality 

through the growth of qualitative characteristics of the mechanism of its 

implementation, which includes: fair taxation, transition from financing institutions 

to financing social services, reorientation of financial instruments. The latter is 

directly related to the improvement of the system of accounting for all household 

incomes to determine the right to such support. However, the likelihood of 

significant transaction costs should be considered in this regard. State support 

should apply only to those who are unable to provide for themselves, for other 

members of society should be clear and understandable rules for the realization of 

self-sufficiency. An important place in overcoming social problems based on the 

modernization of Ukraine's economy belongs to state incentives for economic 

entities to implement social innovations and indirect regulation of activation / 

dissemination of public-private partnership (PPP) in corporate social responsibility, 

in particular by developing clear organizational conditions, implementation rules. 

and effective financial mechanisms. 
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The main directions of state financial regulation of the economy in the 

medium term are part of the implementation of strategic goals of socio-economic 

development of the country. The priority measures of monetary regulation are the 

development of a mechanism for refinancing banks, promoting the balancing of the 

foreign exchange market in order to intensify lending processes in the real sector of 

the economy, creating appropriate incentives for economic growth. Budget and tax 

regulation should be aimed at strengthening the efficiency of the expenditure side 

of the budget, the development of institutional sectors of the economy, increasing 

the level of financial stability of the public finance system 

Currently, public financial regulation of the country is formed in terms of 

socio-economic policy, which is based on the need for equal participation of the 

state in world economic and financial relations, improving the quality of public 

services, which requires economic growth strategy at a qualitatively new 

institutional level. It is necessary to take measures aimed at increasing the level of 

balance and transparency of the budget, efficient use of budget funds, improving 

inter-budgetary relations, ensuring quality budget execution at all levels, effective 

state financial control to strengthen the budget system's impact on socio-economic 

development. Budget policy in the field of expenditures, in accordance with the 

tasks and objectives is inert in terms of social budget expenditures and 

expenditures for public debt service. The level of the institutional environment 

characterizes the quality of interaction and coordination of fiscal and monetary 

policy of the country, regulatory opportunities and the degree of influence of 

financial instruments and levers on the processes of economic development and 

social stability. A necessary precondition for the implementation of effective fiscal 

policy is to ensure the convergence of models of financial incentives and 

restrictions. The institutional aspect of coordinating the components of financial 

policy is related to the interaction of public authorities. Transformational 

transformations necessitate the formation of a system of public financial regulation 

with the definition of indicative values of expected results, which will help ensure 

balance and coherence of social development priorities. 

Analyzing and synthesizing scientific approaches to determining the essence 

of the financial mechanism, we can say that this is a complex multifactorial 

category, because, depending on the characteristics of financial relations, forms of 

financing, financial methods, financial instruments and levers, legal, regulatory and 

information support in each case sphere of public life or economy, there are 

various financial mechanisms
 1
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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4.2 Analysis of the financial mechanism of Ukraine 

Revealing the essence of the multifactorial category of "financial 

mechanism", we note that most practicing economists and financiers and scientists 

in research and publications use slightly different features of the term. And in the 

scientific interpretation of the essence of the financial mechanism in domestic and 

foreign sources there are also differences. After all, in Western literature, the 

financial mechanism is considered primarily from the standpoint of its resource 

and fundraising functions, which are realized through the market mechanism 

through the interaction on a credit basis of savers and borrowers in the financial 

market. At the same time, the insufficient development in our country of market 

institutions and market mechanisms for managing socio-economic processes, 

including financial regulation as a "method of state management of economic and 

social processes in the use of finance" defines "financial mechanism as part of 

economic mechanism in the state»
1
.  

Thus, there is no single approach among scientists to determine the content 

of the definition of "financial mechanism". Most domestic scholars define the 

financial mechanism as a set of economic, organizational and legal forms and 

methods of managing the financial activities of the state, others – as a set of 

financial forms, methods, tools, levers of state influence on economic and social 

development. 

The financial mechanism of regulation is characterized by its inherent 

features that allow in some way to distinguish it from other management 

mechanisms:  

1. Characterizing the scope of use of objectively existing distributive 

relations, it is an integral part of the overall system of economic management, 

occupying a leading place in it.  

2. The financial mechanism of regulation on the one hand is conditioned by 

the really existing financial relations, and on the other – it actively influences them.  

3. As market financial and economic relations develop, the financial 

mechanism changes and improves.  

4. Depending on the directions and purposes of state regulation, the financial 

mechanism provides for the use of various, internally determined tools for 

influencing socio-economic processes.  

5. The instruments of influence of the financial mechanism of state 

regulation are combined and mutually agreed depending on the tasks of the 

financial policy of the state.  

6. Quantitative characteristics of the financial mechanism of state regulation 

depend on the limits of state intervention in economic processes.  

The purpose of the financial mechanism in the state regulation of the region's 

economy is reduced to:  

- financial support of levers of state regulation of development of 

administrative-territorial formation;  

                                                 
1 Василик О. Д. Теорія фінансів. К. : НІОС, 2000. 416 с. 
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- financial regulation of economic and social processes at the regional level. 

The definition of "financial mechanism" is interpreted as a system of 

financial methods, financial instruments and financial levers, as well as legal, 

regulatory and information support, which allows the state to perform the functions 

of providing, regulating, managing economic and social development at central, 

regional and local level (Fig. 1) 

 

 
Figure 1 – Components of the financial mechanism  

Source: built by the author  

  

Thus, we consider each of the six structural elements of the financial 

mechanism in theoretical terms in more detail (Fig. 2). Thus, financial methods 

cover the methods and techniques of the impact of finance on the economy of the 

state, region, community. Financial methods are the basis of the financial 

mechanism. Financial levers operate within the appropriate instruments. They are 

used to stimulate or restrict activities. After analyzing the above, we can conclude 

that each financial method corresponds to certain financial instruments and 

financial levers. Depending on the application of the financial mechanism in 

practice, we determine its methods, tools and levers. 

The following three structural elements of the financial mechanism are the 

sources of its legal, regulatory and information support. In particular, legal support 

is the existence of legislative and other legal acts regulating financial activities. 

These include laws, decrees, orders and other legal documents of government. 

Regulatory support is the presence of norms and standards of financial activities: 
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instructions, norms, standards, tariff rates, guidelines, instructions and 

explanations. Information support includes statistical, economic, financial, 

commercial, scientific and other information, the source of which can be statistical 

reporting, official websites of enterprises, organizations, institutions and other 

institutions, media reports, as well as the results of various surveys.  

 
Rental 

 
Rent 

 
Rent 

Taxation 
 

Taxes 
 

Tax rates 

Lending 
 

Credit 
 

Credit rates 

Investment 
 

Investments 
 

Financial sanctions 

Budgeting 
 

Grants, subventions 
 

Financial incentives 

Prognostication 
 

Forecast 
 

Indicators 

Planning 
 

Plan 
 

Indexes 

     Financial 
methods  

Financial instruments 
 

Financial 
levers 

     
  

Financial mechanism 
  

     Legal support 
 

Regulatory support 
 

Information support 

     Constitution 
 

Norms 
 

Statistical information 

Laws 
 

Standards 
 

Economic information 

Presidential decrees 
 

Instructions 
 

Financial 

information 

Government decrees 
 

Methodical instructions 
 

Commercial information 

Orders of central and 

regional authorities 

 
Tariff rates 

 

Scientific 

information 

 
Explanation 

 

Another 

information 

Charter of the business 
entity  

Other documentation 
  

 

Figure 2 – The main elements of the financial mechanism 
Source: built by the author  

 

It should be noted that each of these elements of the financial mechanism 

operates relatively independently, while being part of the whole. All elements are 

interconnected, and therefore there is a need for constant coordination of their 

activities. 

The mechanism of state regulation is quite complex, it combines a system of 

measures, state institutions, which through the use of certain levers ensure the 

functioning of the economy in line with the adopted state concept and development 

strategy. 

To stabilize the national economy and the optimal redistribution of financial 

resources to public authorities, first of all, should take into account the peculiarities 

of the crisis, namely:  

 identification of objective causes and possible consequences of their 

manifestation in the domestic economy;  
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 forecasting the criteria for assessing the safety of crisis phenomena;  

 study of crisis management methods and their use depending on the area 

of occurrence and the amount of damage.
1
 

Practice has confirmed that financial policy, as well as national economic 

policy in general, depends on the existing legal field and government and 

administration in the implementation of state functions and ensuring the legitimacy 

of financial relations. It is no coincidence that financial policy is the result of both 

objective and subjective factors influencing its formation, implementation and 

development in the system of market relations. The main problems of financial 

policy are to ensure the dynamics of growth, the competitiveness of Ukraine's 

economy, the adoption of an updated model of financial development. This is the 

way that will allow Ukraine to preserve and most effectively use the existing 

scientific and technical potential for structural change and take its rightful place in 

the world. Deepening the course of market reforms on an innovative basis and their 

acceleration, radicalization of systemic transformations can ensure the progressive 

development of the state. 

An important factor in economic development is the creation of an effective 

financial mechanism. Today, managing the financial process is, first of all, 

managing financial resources and stimulating financial development through the 

means and tools of the financial mechanism. The effective functioning of the 

financial system of the state depends on the establishment of financial relations in 

society, as well as on the effectiveness of the financial mechanism through which 

the financial policy of the state is implemented. 

One of the main problems in the implementation of financial policy is the 

failure to ensure high efficiency in the use of budget funds to achieve the best 

indicators of socio-economic development. An imperfect budgetary mechanism 

has a negative impact on financial policy and, consequently, constrains the 

economic policy of the state as a whole. The solution to this problem is seen in the 

definition of clear priorities for economic development, social sphere and 

strengthening the responsibility of fund managers for their targeted and effective 

use. 

Analysis of the economic situation in Ukraine and the practice of state 

regulation in countries with developed market economies show that the main 

elements of state regulation as a method of management include: legal and 

administrative regulation; budgetary-financial, monetary-credit, price regulation; 

indicative planning, forecasting, programming of socio-economic development; 

structural and market regulation; investment, countercyclical, regional, sectoral, 

structural, depreciation, anti-inflation, currency, customs, price, social, scientific 

and technical, environmental, foreign economic policy or various options for 

combining them; state entrepreneurship and more. 

In the conditions of modern economic transformations, it is important to 

                                                 
1 Базюк В.Р., Лагдан А.В. Фінансова політика України: сутність та проблеми розвитку. URL: 

http://ukrlogos.in.ua/documents/18_04_2018_ 169.pdf. 
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deepen the disclosure of the essence of state financial regulation as a tool of 

economic development, to improve the institutional foundations of the country's 

financial policy, to intensify the processes of attracting investments.  

Mechanisms of state influence on economic processes, taking into account 

the periods of validity of financial instruments and levers, need to increase 

efficiency. It is expedient to further develop the provisions of medium-term 

financial and budgetary forecasting, which is aimed at ensuring the stability and 

balance of the financial system. The appropriate level of substantiation of priority 

areas of financial regulation of economic development and coordination between 

state financial institutions will contribute to the effectiveness of transformational 

transformations in the economy and social sphere. 

Taking into account the objectives of the study, we determine the most 

important methods, tools, levers and regulatory, legal and information support of 

the financial mechanism. The most important methods of the financial mechanism 

include: planning, forecasting, budgeting, investing, lending, taxation, insurance 

and more. Financial planning is a scientifically sound process of determining the 

sources of creation and directions of use of financial resources in the economy. 
1
 

We highlight the following main functions of financial planning: 

– establishing the main directions of financial policy in the state;  

– approval of quantitative and qualitative financial indicators for the 

planning period;  

– determining the necessary level of redistribution of financial resources to 

achieve the planned pace and proportions of socio-economic development of the 

state, regions, communities;  

– establishment of rational forms of mobilization of financial resources at the 

local, regional and state levels and determination of their optimal structure 

accordingly.  

Financial planning should be based on the basic principles: on the scientific 

validity of financial plans and the program-target principle, which requires the 

definition of a specific purpose of financing, ensures the purpose of financial 

resources. Financial forecasting is a complex financial method that requires a 

combination of knowledge of economic laws, scientific orientation and intuition. 

Financial forecasting is a strategy for the development of state finances 

(region, community) for the long term. Budgeting is defined as the budget process 

regulated by budget legislation, preparation, consideration, approval, 

implementation of budgets, monitoring and reporting on their implementation, as 

well as control over compliance with budget legislation. These financial methods 

correspond to different sets of financial instruments, which include financial plans, 

financial forecasts and budget plans (budgets) – the formation and use of financial 

resources to ensure the tasks and functions performed by the relevant public 

authorities during the budget period. Planned indicators and indicators of forecast 

calculations are the basis for the introduction of appropriate financial levers, 

                                                 
1 Економічна енциклопедія : у 3 т. / Т. 3 (П–Я). К. : Академія, 2000. 952 с. 
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incentives and sanctions in the form of benefits or restrictions that ensure the 

development of the state in a certain direction. Such levers include tax benefits, 

concessional lending or subsidies to cover losses. The levers that limit one or 

another type of activity include fines, additional taxation, abolition of benefits, and 

so on. Investment as a financial method, implemented primarily through a financial 

instrument – capital investment, is very important in ensuring the financing of 

social and economic development of the state, the region
 1
.  

According to the methodological approaches to capital investments are 

investments in the acquisition or manufacture of own forces for their own use of 

tangible and intangible assets. Investments in tangible assets include investments in 

land, existing buildings and structures, new buildings, structures, machinery, 

equipment and inventory, vehicles, long-term biological assets of livestock and 

crop production, major repairs and other non-current tangible assets. Investments 

in intangible assets include investments in the acquisition or creation of software, 

databases, rights to use natural resources, property, rights to commercial purposes, 

industrial property, copyright and related rights. Equally important in market 

conditions is the financial method of lending, which corresponds to the financial 

instrument – credit, a universal instrument of distribution and redistribution of 

national income of financial resources, and therefore material and labor capital, 

which contributes to progressive changes in socio-economic development. 

Summing up the above definitions, we see that the financial mechanism performs 

primarily two main functions, ie its role in the financial system is to provide 

financial support and financial regulation of economic and social development at 

the local, regional and central levels. It should be noted that O. Vasylyk defines 

financial support and financial regulation as the task of the financial mechanism
2
, 

which are different only in theoretical terms. In fact, financial security also 

performs the function of financial regulation. In turn, financial regulation can 

perform the function of financial security. 

Financial regulation in scientific circles is interpreted as a method of state 

implementation of management functions of economic and social processes in the 

use of finance. The state, establishing forms and methods of accumulation of 

financial resources and their use, stimulates or localizes certain processes and 

phenomena. It should be noted that the effectiveness of financial mechanisms 

depends on their construction, taking into account the basic principles, namely: 

- systematization – determines the consideration of the financial mechanism 

in the context of economic (economic) mechanism as a system, the unity of its 

components. The principle of systematization makes it possible to structure 

financial mechanisms by sources of formation and use of resources; make a choice 

of priorities for the use of financial resources to solve the most acute problems of 

the state, regional and local levels; 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
2 . Василик О. Д. Теорія фінансів. К. : НІОС, 2000. 416 с. 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

86 

- complexity – takes into account the multifaceted financial mechanisms that 

arise in the implementation of financial relations, directs the necessary amounts of 

financial resources to achieve strategic goals and address the priorities of regional 

and state development in general;  

- adequacy – substantiation of the financial mechanism from the standpoint 

of the structure of methods, tools, levers;  

- regulatory and legal and information support – provides for compliance 

with the relevant requirements in the implementation of financial activities;  

- diversification – provides for the possibility of using different sources of 

funding, financial forms, methods, levers and tools in the implementation of agreed 

goals, measures, tools and actions of public authorities to ensure a high level and 

quality of life throughout Ukraine;  

- planning – the introduction of program-target method, methods of planning, 

forecasting, programming, promotes the development of financial relations;  

- efficiency – involves ensuring an effective result for both economic entities 

and for the appropriate level of territories: local, regional, state in transactions with 

financial resources.  

The financial mechanism is characterized by generalizing and individual 

indicators that determine its effectiveness in terms of impact on economic 

processes. Generalizing are the total amount of financial resources created in the 

region, which is the financial base of the region to which the regulatory action of 

the instruments of the financial mechanism of state regulation of the region's 

economy; the amount of budget revenues and expenditures, which characterizes 

the level of ensuring the regulatory functions of local authorities, etc. Individual 

indicators are the amount of budget expenditures per capita, the amount of taxes 

paid by one employee, and so on.
 1
  

Important elements of the financial mechanism are financial standards, limits 

and reserves. Standards characterize the full level of expenditures, different levels 

of expenditure of financial resources. Limits are restrictions on expenditures in the 

interests of the state or other subjects of economic relations. Reserves serve to 

cover unforeseen expenses that may arise in the future. 

Regulation, as a function of public administration, is one of the tools of its 

system, which includes a set of forms and methods of targeted influence of 

government agencies and organizations on the development of social production 

(including productive forces, technical, economic, organizational and socio-

economic relations) for its stabilization and adaptation to changing conditions 

Among the main functions of public administration of the national economy 

it is advisable to highlight:  

1. Defining the strategy of economic growth, goals and priorities of 

economic development; 

2. Implementation of new technical, structural, investment policy, 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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development and improvement of legislation.  

3. Ensuring the functioning of the market mechanism, state support of the 

general balance of the economy, elimination of the monopoly position of certain 

economic entities, stimulating competition, providing preconditions for effective, 

independent and responsible work of the country's regions
1
. 

4. Regulation of problems of socio-economic development, which the market 

mechanism can not solve independently and effectively.  

This is, first of all, ensuring social protection, fair distribution of income, 

smoothing structural and regional disparities, ensuring the effective development 

of international economic relations, promoting scientific and technological 

progress in the right direction, ensuring environmental security. 

The financial mechanism of state regulation of the economy is an integral 

part of the economic mechanism in the state, which in turn determines the nature of 

the economic system as a whole. The use of financial mechanism (financial tools) 

in the modern economic system is the main form of regulation of economic 

processes in market conditions 

Thus, the financial mechanism provides a comprehensive interaction of 

financial methods, tools and levers, which provide optimal parameters for the 

formation and effective use of financial resources, regardless of their sources, to 

achieve the goals and objectives of socio-economic development at state, regional 

and local (local) levels. The above gives grounds to assert that the financial 

mechanism is formed for the implementation of specific concepts, strategies, 

programs of socio-economic development, plans and relevant measures and from 

the standpoint of providing them with the necessary budget, investment, credit 

resources, ie it must have a clear security character and function at all levels of the 

management system. 

Thus, the proposed mechanism of state regulation of financial and economic 

processes, which consists of separate segments, is aimed at achieving the strategic 

goal of state regulation, which coincides with the state policy in the context of 

globalization and European vector orientation of the national economy. An 

important aspect in the formation and operation of this mechanism is not only strict 

adherence to the structure of all levels, but also the possibility of using individual 

components (levers, methods) under the influence of changing relevant factors. 

The coherence between the strategic goal of state regulation, tasks, principles and 

functions, on the one hand, and a set of measures, on the other, allows the use of 

rational methods and tools of influence of entities in the form of state and non-state 

institutions and relevant facilities, namely: financial and economic processes, as 

well as their structural components, which have a problematic or crisis situation 

and require immediate intervention by the subjects. The indisputable efficiency and 

effectiveness of the developed mechanism of state regulation of financial and 

economic processes is confirmed by increasing the rational use of resource 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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potential, increasing indicators of economic development, improving priority 

social indicators in the country in the context of globalization of the national 

economy. 

 

 

 

4.3 Improving the financial mechanism of state regulation of the economy 

in the context of Ukraine's accession to the EU  
Ukraine's economy at the present stage is in the process of reforming market 

relations. The most important factors in ensuring high production efficiency are 

scientific and technological progress and innovation processes in enterprises. 

In order to accelerate changes in economic strategy focused on the 

sustainability of socio-economic development, the financial sector needs to take 

the following steps: 

1. to form a perfect framework policy for financing innovative development 

by internal reserves; 

2. ensure the efficiency of production costs through the introduction of 

innovative financial instruments at the national and international levels; 

3. to create accumulative funds for reconstruction and development in order 

to build research and production facilities and implement innovations; 

4. Strengthen interbank relations to adapt best practices for investing in 

technology and scientific achievements, as well as to protect national interests and 

spread new opportunities in international financial markets. 

In the context of globalization of the world economy, the fiscal mechanism 

of Ukraine should become a real tool for solving problems of innovation and 

technological development and increase the competitive position of the national 

economy. 

In the context of globalization of the world economy, the fiscal mechanism 

of Ukraine should become a real tool for solving problems of innovation and 

technological development and increase the competitive position of the national 

economy. 

Sustainable development involves a radical change in the assessment of the 

current structure of national wealth, which should be considered through the 

valuation of its components. Therefore, the institution of ownership of natural 

resources, which provides for their value circulation, automatically turns on the 

circulation of such financial instruments as checks, promissory notes and 

collateral. The possibility of additional issuance by the state of a mass of virtual 

money due to the involvement in financial circulation of new instruments in the 

field of nature management, not provided with real savings, on the one hand, 

carries a real threat of inflation, on the other – allows to materialize the economic 

power of financial monopolies and financial and industrial groups. 

The change of the relevant elements of the financial mechanism depending 

on the conditions of economic and social development of society determines the 

possibility of its quantitative and qualitative impact on the economy and social 
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sphere. 

The quantitative impact of the financial mechanism is expressed through the 

volume and proportions of mobilization of financial resources by economic entities 

and authorities and their distribution between areas and parts of the financial 

system of the state. Depending on changes in the ratio of financial resources at the 

centralized and decentralized levels, the amount of tax revenues to the budget of 

the appropriate level, the size of public procurement, funding of organizations and 

industries is governed by economic development and its subjects, the impact on 

social production, social cultural development of society, its scientific and 

technical potential. 

Qualitative impact of the financial mechanism is associated with the use of 

such methods of formation and use of financial resources, forms of organization of 

financial relations, which allow them to be considered as incentives for 

development of both the individual entity and the economy as a whole. Such 

elements of the financial mechanism include reduction of tax rates, conditions for 

granting tax benefits, setting the maximum size of the budget deficit, the maximum 

amount of public debt, RF subjects and municipal debt, the conditions for granting 

budget loans to organizations of various legal forms, the application of various 

financial sanctions and other forms and methods of organizing financial relations 

of an incentive nature. 

The efficiency of the used financial mechanism is determined by the 

interdependent, coordinated, complex functioning of all its elements. The main 

conditions for the effective functioning of the financial mechanism are:
 1
  

- objective validity of the financial mechanism, which must be formed taking 

into account the objective laws of economic development of the state. Only under 

this condition the use of elements of the financial mechanism can ensure economic 

stability, balanced budgets of all levels, effective financial and economic activities 

of economic entities, social protection and welfare of the population; 

- compliance with the conditions of economic development and management 

methods. In a centralized planned economy, only the directive financial 

mechanism was used, which ensures the organization of financial relations, 

distribution and use of financial resources in the interests of the state. Currently, 

another mechanism is used to organize financial relations, which provides for the 

widespread use of various instruments of financial regulation and stimulation of 

economic development: the tax mechanism is based not only on its fiscal function, 

but also helps regulate and stimulate certain activities and industries; the social 

insurance mechanism helps to mitigate the negative impact of the elements of a 

market economy by financially ensuring the implementation of state social 

guarantees for the disabled and low-income groups; the budgetary mechanism is 

characterized by the use of fundamentally new methods of mobilization and forms 

of use of budget funds, the principles of budget planning and financing, methods of 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 
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financial control
1
; 

- the relationship of the financial mechanism with the factors of production 

and economic interests of the subjects of financial relations. The use of elements of 

the financial mechanism should contribute to meeting the needs of all participants 

in social reproduction in financial resources, achieving their sustainable 

development and the real economic effect of financial transactions; 

- the relationship of the constituent elements of the financial mechanism, 

their mutual regulation, which ultimately determines the sequence of financial 

transactions, the composition of the subjects of financial relations, the order of 

their organization in practice. 

Compliance with these requirements and approaches to the organization and 

functioning of the financial mechanism is the key to its successful use in financial 

management at the centralized and decentralized levels
1
. 

In modern conditions of reforming the economy of Ukraine there is an 

improvement of the financial mechanism. The most important problems that are 

solved are: 

- creating conditions for market development; 

- ensuring rational proportions of distribution and redistribution of gross 

national product and national income – overcoming the financial crisis and 

ensuring the necessary rates of economic growth; 

- science-based financial planning and forecasting of centralized and 

decentralized financial resources, their distribution and use; 

- increasing the effectiveness of financial control; 

- improving the mechanism of financial levers, incentives and sanctions; 

- adequate legal and regulatory support for the functioning of the entire 

financial mechanism
2
. 

In today's globalized world, Ukraine's future largely depends on the place 

that the national economy can claim in the global distribution of labor and 

resources, which, in turn, is due to the competitiveness and sustainability of the 

national economy, ie its focus on sustainable development. The world community 

perceives sustainable development as the simultaneous creation of the well-being 

of citizens, the maintenance of social justice and the quality of the environment. 

The concept of sustainable development is widely supported by national 

governments of developed countries, post-Soviet countries and third world 

countries, but differs in the means of its implementation in practice. Coordinating 

strategic development priorities and implementing them requires significant 

financial resources, as environmental and social programs to combat poverty, 

although of great social benefit, are economically unprofitable (non-profit) and, in 

most cases, costly. 

For Ukraine, maintaining high rates of economic growth is the most 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
2 Бречко О. В. Державний механізм фінансового регулювання економіки регіону : автореф. 

дис. к. е. н. за спец. 08.02.03. К., 2004. 20 с 
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important prerequisite for the consistent implementation of common priorities for 

sustainable development. Strategies aimed at providing basic social services, food 

security, expanding the scope of social support for the poor, increasing the welfare 

of every citizen who is careful about the consumption of natural resources are 

becoming important. Among the indicators for assessing Ukraine's success on this 

path, in addition to those introduced by the EU, we have proposed indicators of 

demographic dynamics and infant mortality. Poverty eradication index (Gini) 

should be included in the indicators of overcoming poverty, and suitable living 

space per capita should be added to the assessment of improving living conditions. 

Ensuring economic growth and employment requires increasing the 

competitiveness of the economy and reducing external public debt to GDP. Long-

term growth of material, human and natural capital should be ensured by the 

following elements of the state fiscal policy: avoidance of such direct and indirect 

subsidies as monopoly powers, cancellation of debts on unpaid credit and other 

debt obligations; the exclusion of special benefits that fuel corruption and hidden 

guarantees of profitability; investment in human capital
 1
. 

Thus, the financial mechanism of the organization of the economy as a 

concept and phenomenon arises under the influence and at the junction of two 

applied disciplines – financial management and financial policy. An important 

basis for the effective organization of any economy is the availability of financial 

resources necessary for the production and commercial activities of economic 

entities. Without financial resources it is impossible to carry out neither 

optimization, nor restructuring, nor reorganization of economy as a whole and 

separate enterprises in particular. 

It is the financial mechanism of the organization of the economy provides the 

necessary value-money and in-kind proportions in the national economy and their 

reproduction. In this regard, the use of foreign experience is important. However, 

not all methods and forms of financial mechanism of economic organization (for 

example, tax benefits), borrowed from the Western economy, work properly in 

Ukraine. According to the analysis, the financial mechanism of the transition 

economy is "launched" in the presence of three main conditions: clear strategic and 

tactical goals, the necessary financial resources and the necessary financial forms, 

methods, levers and tools of influence. 

The financial mechanism in historical development has undergone 

significant changes. Some financial methods and levers are dying out and new ones 

are emerging instead. Such as leasing, factoring, franchising, forfeiting, etc. are 

especially important – they contribute to the formation of market conditions
1
. 

Theoretical understanding of the essence of the financial mechanism of 

economic organization, a clear understanding of its structure, place and purpose of 

individual elements is of paramount practical importance, as it can help identify 

weaknesses in this mechanism and, consequently, ways to strengthen them, 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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strengthen their positive effects. And ultimately – to ensure sustainable growth of 

Ukraine's economy. 

Important areas for improving the institutional environment of financial 

regulation are strengthening the mechanisms of protection of property rights, 

reducing the share of public expenditures in gross domestic product, simplifying 

mechanisms for tax administration and expanding cooperation in combating tax 

offenses, restoring confidence in the business reputation of banks, increasing 

corporate culture. 

Given the current transformation processes in the state, among the strategic 

determinants of improving the state regional policy are identified: further budget 

decentralization and decentralization of power, taking into account the optimal 

level and balance; creation of a constitutional and legislative basis for reforming 

the system of administrative-territorial organization of the state, the principles of 

management of united territorial communities and their material and financial 

support; implementation of progressive steps for economic growth in Ukraine in 

the context of the implementation of the new State Strategy for Regional 

Development until 2027, developed taking into account smart specialization and 

the main objectives of the concept of inclusive development; ensuring systemicity 

and increasing the efficiency of strategic forecasting and planning in the state, as 

well as improving the institutional and organizational support for the formation and 

implementation of state regional policy 

An important component of European integration, including, in particular, 

macroeconomic policy, is to determine the mechanism, or rather – the mechanisms 

of its implementation, which are a set of tools, methods, resources to ensure the 

implementation of measures planned in accordance with the objectives. Such 

measures are: organizational and managerial, regulatory and legal, financial and 

economic, information and analytical, etc.
 1
  

Mechanisms for policy implementation are specific measures and actions 

used by public authorities to implement a public policy, in particular, in developing 

a strategic course, the main directions of state development, ways to achieve goals 

and objectives. Ukraine's Euro-integration macroeconomic policy is implemented 

through mechanisms that constitute a set of specific measures used by public 

authorities and society for its successful implementation. Such mechanisms are 

different in form and efficiency. The mechanisms for implementing European 

integration policy include: political, legal, institutional and organizational, 

economic and information mechanisms. In particular, the economic mechanism, 

and in fact, the mechanism of implementation of the European integration 

macroeconomic policy of Ukraine, first of all, solves the problem of its financial 

provision
 2
.  

The economic mechanism is a system of measures, methods, forms, 

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
2 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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techniques aimed at ensuring financial stability, balance of interests of society and 

the state, and is responsible for effective planning, timeliness and completeness of 

funding in the implementation of European integration policy and financial control 

over this process. 

One of the main prerequisites for the successful implementation of Ukraine's 

European integration policy is adequate financial support, which should include the 

development of a program to finance measures for Ukraine's integration into the 

EU, which would include direct costs of integration measures of purely 

institutional nature: training and language training; creation of new or 

reorganization of existing divisions; translation and comparative analysis of legal 

documents of Ukraine and the EU; implementation of plans of bill works; 

organizational, informational and scientific support of the integration process. 

These measures should be financed both from the budget and from individuals and 

European Union assistance programs to the Ukrainian state. 

Using the economic mechanism of Ukraine’s European integration policy, 

special attention should be paid to financial planning: drawing up appropriate 

financial plans for the medium and long term, which will link the priorities for the 

urgency of achieving the goals with economic opportunities. It should also be 

noted that there are a number of factors that have a negative impact on the 

mechanism of implementation of Ukraine's European integration macroeconomic 

policy and are a significant obstacle on Ukraine's path to the EU. 

In particular, today the financial and economic situation in Ukraine is 

complex and contradictory. First, it was due to the lack of funds in previous years 

in the state budget for the relevant purposes. Secondly, the practice of 

implementing projects in the format of public-private partnership and with the 

involvement of sponsorship funds was not used. Thirdly, it is conditioned by the 

foreign armed invasion of the territory of the sovereign state of Ukraine, the loss of 

Crimea and Donbass, and, consequently, the lack of proper independent financial 

support for the implementation of European integration policy. 

The implementation of Ukraine's European integration macroeconomic 

policy must be considered through the prism of its stages, of which there are three: 

Stage I – preparation for signing and signing the agreement; 

Stage II – implementation of the provisions of the agreement; 

Stage III – preparation for integration into the European political, economic 

and legal space. 

Each stage envisages the implementation of the necessary measures for the 

successful implementation of both the European integration policy of Ukraine in 

general and the European integration macroeconomic policy of Ukraine in 

particular. The first stage of economic reform was to create a competitive economy 

on a global scale, to create a system of public financial management aimed at 

ensuring sustainable economic growth and guaranteed fulfillment of its social 

obligations, and ultimately to improve the welfare of Ukrainian citizens. 

It is the economic mechanism that becomes relevant at the second stage – the 

stage of implementation of the agreement, as effective planning, timeliness and 
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completeness of financing, organization of financial control and financial stability 

will contribute to the successful implementation of European integration policy. At 

the third stage – the stage of preparation of Ukraine for integration into the 

European political, economic and legal space – the economic mechanism provides 

not only financial support related to the purely implementation of European 

integration policy, but also provides ongoing financial support to initiatives that 

address challenges. related to the European integration policy of the state. It is 

assumed that Ukraine's full integration into the EU will take place only when 

Ukraine, as an associate member, will be able to meet the required economic and 

political conditions, namely: 

1) the existence of stable institutions; 

2) the rule of law; 

3) respect for human rights, citizens and minorities and their protection
1
;
 
 

4) the existence of a functioning market economy; 

5) the ability to take on the responsibilities of membership. 

Thus, it should be noted that in recent years there has been an awareness of 

the role and importance of the economic mechanism that strengthens and forms the 

financial and economic foundations of the European macroeconomic policy of 

Ukraine and ensures its effective implementation
1
. 

To ensure the improvement of public policy, the main strategic determinant 

is the provision of sustainable development and inclusive growth of the national 

economy and the well-being of society as a whole. An inclusive approach to the 

development of the state has a long-term perspective, as the main focus is on 

productive employment as a means of reducing the stratification of society in terms 

of income and improving the living standards of the poor. In terms of sustainable 

development, among the most important for achieving results, we consider, sharing 

the position of experts, the definition of state macroeconomic priority – intensive 

development of high-tech industry, modern science, including technical and 

technological developments, their introduction into production and entry into 

domestic and foreign markets. Also on a priority basis, various sectors of the 

economy should be involved in the process of inclusive development with an 

emphasis on infrastructure, as a necessary condition for sustainability and inclusive 

growth, namely the development of agro-industrial production, transport; 

development of small and medium business, services; formation of business 

clusters on the principles of stimulating scientific and technological developments 

and their commercialization, which will increase the efficiency of interaction 

between the state, business and private sector, financial and banking institutions, 

professional associations, research and educational institutions in the investment 

and innovation process. employment and income, improving the level and quality 

of life, maintaining ecological balance and preserving the environment, balanced 

and integrated development of the regions.  

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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This approach extends traditional models of economic growth and includes a 

focus on the main priorities identified in the 2020 Development Strategy for 

Europe
1
,, namely: knowledge-based and innovative economic development – 

"smart" growth; greater promotion of resource-saving, environmentally friendly 

production, competitive economy – sustainable development; promoting a high 

level of employment that ensures economic, social and territorial cohesion – 

inclusive development. 

Based on the research, we note that inclusive growth as a new model of 

socio-economic development, which aims to: ensure sustainable and 

comprehensive economic progress; comprehensive development of human capital, 

which in particular the high level of employment and investment in education, etc 

.; improving the quality of life of citizens, reducing inequality and poverty, the 

social protection system and promoting social inclusion; intensification of citizen 

participation in economic life for the benefit of the general population; economical 

use of natural resources and environmental protection, the transition of the 

economy to "green principles". 

The benefits of inclusive growth should extend to all regions of the country, 

ensuring territorial cohesion and reducing regional disparities. Thus, it is very 

important to note that the strategic determinant of improving state regional policy 

is the formation of a new paradigm of economic development, which is 

implemented in a combination of sustainable, inclusive and innovative 

development aimed at solving domestic problems of the country and its regions. 

and social justice. 

In August 2018, a draft Strategy for Sustainable Development of Ukraine 

until 2030 was submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine for consideration and 

adoption. It should be noted that this is the first strategic document submitted to the 

Verkhovna Rada of Ukraine during the years of independence. The need to adopt a 

new strategic document was due to the inefficient management structure of the 

state; non-compliance of the level of economic development and welfare of the 

population with the natural, scientific and technical, agro-industrial potential and 

qualification and educational level of the population; the need to implement 

innovative transformations in the direction of sustainable and inclusive 

development, which are not fully reflected in the strategic national, sectoral and 

regional documents, as well as the need to update the content and change the 

implementation of the Sustainable Development Strategy "Ukraine 2020" adopted 

in January 2015 President of Ukraine (№ 5/2015). The draft "Strategy for 

Sustainable Development of Ukraine until 2030"
2
 defines the national goals of 

sustainable development, which determine the focus of the strategy on the common 

good and protection of national interests of Ukraine, namely:  

- promoting inclusive balanced low-carbon economic growth and sustainable 

                                                 
1 Стратегія розвитку Європи до 2020 року. URL: http://aei.pitt.edu/42633/1/com 

2010_2020en01_straetry.pdf. 
2 Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проєкт). URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64508. 
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infrastructure; 

- ensuring sustainable sectoral and regional development; 

- overcoming poverty and reducing inequality, including gender inequality; 

- ensuring public health, well-being and quality education in safe and 

sustainable settlements; 

- ensuring the transition to models of balanced consumption and production, 

balanced management of natural resources and strengthening measures to respond 

to climate change; 

- conservation of terrestrial and marine ecosystems and promotion of the 

balanced use of their resources; 

- ensuring security and access to justice, establishing accountable and 

inclusive institutions
 1
. 

It should be noted that the issue of inclusive development is widely present 

in the draft strategic vision of sustainable development of Ukraine. According to 

AA Gritsenko, inclusive development means the development of states in world 

economic relations, which makes it possible to include in it and reveal the internal 

potential of all elements, all actors of the socio-economic system of the country 

and ensure its balance. It is this systemic inclusiveness that Ukraine needs, which 

makes it possible to identify all its natural, social and cultural advantages, ensure 

sustainable balanced development, improve the welfare and quality of life of 

citizens throughout the country
1
.  

                                                 
1 Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. 

К.: Знання, 2004. 851 с. 
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SECTION V  

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL ECONOMY 
 

5.1 Ersatz traditionalen Währungen durch Cyber-Währung und 

Blockchain als Hauptfinanztechnologie der Zukunft – Bedarfe, Möglichkeiten 

und Gefahren 

In den letzten Jahrzehnten entwickelt sich die Welt besonders rasch. 

Manchmal scheint es so, als ob selbst der Planet sich schneller dreht. Darum kein 

Wunder, dass vielleicht der konservativste Zweig – Finanzen – heutzutage sich 

auch schnell modernisiert, sich zu den neuen Realitäten und Bedarfen adoptiert 

und nach neuen Entwicklungswegen sucht. Auch die Bedingungen, die nicht selbst 

mit Finanzen verbunden sind, aber bedeutend das Leben der Menschheit 

beeinflussen, bestimmen oft die Wege und Hauptrichtungen zur Entwicklung der 

Sphäre.  

Obwohl selbst Tendenz zur Digitalisierung der Finanzwelt und Bedarf an 

solchen Aktivitäten seit Jahren wegen mehreren Uhrsachen existierten, hat Corona-

Pandemie diese Prozesse bedeutend beschleunigt und nicht selten wegen 

Dringigkeit auf die schiefe Bahn geraten. Darum, um besser existierende Prozesse 

zu koordinieren und produktiv zu benutzen, muss man ihre Natur und moderne 

Wirkung an Gesellschaft und Nebenzweige studieren.  

Da heutzutage von besonderer Bedeutung Cyber-Währungen, insbesondere 

Bitcoin, und Blockchain-Technologien sind, lohnt es sich beide gründlich zu 

studieren.  

Die Frage der Cyr-Währungen ist sehr komplex und kompliziert. Darum hat 

G7 Mitte Oktober 2021 Entscheidung getroffen, dass Digitale Währungen von 

Zentralbanken nicht Monetärmission und vor allem Bargelder beschädigen dürfen
1
. 

Und hier geht es nur um Offiziellwährungen. Aber wenn es sich um Crypto-

Währungen handelt, ist die Situation noch komplizierter. Darum hat gleichzeitig 

Bank of England offiziell gewarnt, dass solche Währungen Weltfinanzkrise 

verursachen können
2
. 

In den letzten Jahren wurde Bitcoin unter den Alternativ- und Crypto-

Währungen von großer Bedeutung geworden. Darum soll es gründlicher studiert 

werden, warum kann Bitcoin gefährlich werden und ob er in der Realität so 

gefährlich ist, wie man warnt.  

Bitcoin ist sicher, wie oft man sagt, anonym und wächst schnell – das 

bedeutet – ist megaprofitabl. Aber die Besonderheiten von Bitcoin ermöglichen ihn 

                                                 
1 Nagarajan, S. (2021). Central banks' digital currencies must not harm their monetary mission - 

and must complement cash, G7 finance leaders say. Markets insider. Retrieved from: 

https://markets.businessinsider.com/news/currencies/cbdc-g7-central-bank-guidelines-digital-
assets-complement-cash-leaders-2021-10 
2 Smith, E. (2021). Crypto could cause 2008-level meltdown, Bank of England official warns. 

CNBC. Retrieved from: https://www.cnbc.com/2021/10/14/crypto-could-cause-2008-level-

meltdown-bank-of-england-official-warns.html 
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für Betrug und Schmiergeldwäsche zu benutzen. Mindestens zeugt Statistik dafür 

(Abb. 1). 

 
Abbildung 1 – Gesamtwert der von illegalen Entitäten gesendeten und 

empfangenen Crypto-Währung im Vergleich zum illegalen Anteil aller 

Crypto-Währungsaktivitäten 2017-2020, % und USD 
Quelle: Daten von Chainalysis1 

 

Die Struktur der empfangenen von illegalen Entitäten Crypto-Währung 

scheint auch nicht besonders positiv aus (Abb. 2). 

 
Abbildung 2 – Die Struktur der empfangenen von illegalen Entitäten 

Crypto-Währung 2017-2020, USD  
Quelle: Daten von Chainalysis3 

 

Auch ist die Situation unter den Unternehmen und Unternehmern nicht 

bedeutend besser. Nach den Daten von PwC, unter den mehr als 5 Tausend 

Befragten aus 99 Territorien haben 47% während den letzten 24 Monaten Betrug 

                                                 
1 The 2021 Crypto Crime Report Everything you need to know about ransomware, darknet 

markets, and more (2021). Chainalysis. Retrieved from: https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-

Crime-Report.html 
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erlebt (durchschnittlich 6 Zufälle pro Befragten), dadurch haben sie zusammen ca. 

42 Trillionen Dollars verlören. Dies ist der zweithöchste gemeldete Vorfall in den 

letzten 20 Jahren. Und darunter sind die Cyber-Betrüge (inklusiv Cyber-

Währungen) auf dem zweiten Platz (Abb. 3). 

 
Abbildung 3 – Verbrechen: Häufigkeit der Gesamterfahrung, % 

Quelle: Daten von PwC’s 2020 Global Economic Crime and Fraud Survey1 

 

Es muss auch behauptet werden, dass es manche Branche Geschäftstätigkeit 

gibt, wo Betrugsereignisse durch Cyber-Währung (Cyber-Kriminalität, teilweisend 

Korruption durch Cyber-Währungen) besonders greifbar sind und mit sich tiefe 

negativen Folgen bringen (Abb. 4). 
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Abbildung 4 – Die störendsten Betrugsereignisse – nach Branche 

Quelle: Daten von PwC’s 2020 Global Economic Crime and Fraud Survey4 

                                                 
1 2020 Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 

(2021). PwC. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/services/forensics/economic-crime-

survey.html 
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Auch für den Einzelnutzern ist es nicht so sicher Bitcoin zu benutzen und in 

Bitcoin zu investieren, denn alle Cyber-Währungen haben mehrere Nachteile: 

- Bitcoin (wie auch andere Crypto-Währungen) wird nicht überall 

akzeptiert und konvertiert; 

- Brieftasche können leicht verloren werden; 

- Bitcoin charakterisiert sich durch riesige Schwankungen, die 

unkontrolliert sind, Cyber-Währungen sind immer instabil, da sie nichts unter sich 

haben, keine Basis und Versicherung überhaupt; 

- es gibt überhaupt keine Garantie, dass man Bitcoin oder andere Cyber-

Währungen konvertieren wird; 
- es gibt immer Risiko von technischen Mängeln; 
- es gibt Risiko von Hacker-Attacs; 

- Bitcoin wurde unter den Bedingungen der Deflation (Maximalmenge – 

21 Mio.) erschafft, was Wachstum der Währung fördert, aber man wird immer ein 

Problem mit der Frage wann soll man Bitcoin benutzen haben. Das macht die 

Währung sehr instabil;  

- da Bitcoin und andere Cyber-Währungen keine physische Form haben, 

wird es immer Problem mit der Auswahl des Konvertierungsysthems beobachtbar. 

Die Nutzer werden immer auch die ungünstigsten Systeme benutzen, bis ein 

zentralisiertes System entsteht; 

- es gibt keine Schätzungsgarantie. 

Auch soll es beachtet werden, dass wegen den halblegalen Character es sich 

mehrere unseriöse Menschen oder Unternehmen mit Bitcoin und anderen Cyber-

Währungen beschäftigen. Das sind nicht selten dubiose Unternehmen, 

Privatpersonen, die unterschiedliche Gruppe in Facebook und anderen 

Sozialmedien, Messengers, E-Mailversand benutzen. Oft akzeptiert man besonders 

gut die Werbung, die den Leuten Freiheit und Anonymität, schnelles Wachstum 

beim Mining verspricht, doch an unsichere Webseite führt. Oft sind die 

Geschäftsmodelle unklar, die Webseiten enthalten keine Informationen oder 

Dienstleistern, befinden sich irgendwo in Ausland, wo die Rechte von Kunden 

nicht gesichert werden. Solche Firmen bieten oft hochprofitable Operationen, aber 

sind nur Fallen. 

Selbst Investierung in Cyber-Währungen ist hochriskant. Ein Totalverlust bei 

solchen Operationen ist nicht auszuschließen.  

Als Beispiel von solchen globalen Verlusten kann Crypto-Börse Thodex 

dienen. Thodex war eine türkische Börse. Plötzlich im Frühling 2021 beklagten 

Kunden den fehlenden Zugriff auf ihren Konten. Und es geht um Millionenbeträge, 

da Börse sehr populär war. Man informierte, dass Börse für vier-fünf Tage 

geschlossen werden wird, und der Eigentümer der Börse hat das Land verlassen. 

Im April 2021 hat die Regierung Zahlungen im Land verboten da sie mit 

„irreparablen“ Schäden und Transaktionsrisiken verbindet sind. Zurzeit hat 

Plattform 400.000 Händler und am letzten Handelstag wurden auf der Börse 

538 Millionen Dollar umgesetzt. Der Eigentümer von Thodex berichtet, dass „Das 

Kapital von Thodex zurück ging. Als zu viele Nutzer ihr Geld zurückforderten, 
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war das Unternehmen nicht mehr in der Lage, die Forderungen zu erfüllen“, 

außerdem erfüllte die Börse Hackerattacke. Und die Regierung ist der Meinung, 

dass Cyber-Währungen verboten werden sollen
1
. Solche Zufälle zeigen große 

Gefahren von Cyber-Börsen für den Kunden auch in den Zeiten, wenn alles noch 

gut funktioniert. 

Das ist nicht nur Einzelfall. Die Länder, die unterschiedliche entsprechende 

Kontrollorgane haben, blockieren oft auch „sichere“ Börsen. So, zum Beispiel, 

2019 hat Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an ihrer 

Webseite von Risiken für Anleger und das Betrugspotenzial von OneCoins 

informiert, obwohl damals OneCoins noch stabil war. Geschäfte mit „OneCoins“ – 

einer angeblichen Crypto-Währung – z.B. hat die BaFin verboten und Konten eines 

am Handel beteiligten Unternehmens gesperrt
2
, was auch zu den Verlusten von 

Kunden führte.  

Es ist keine Seltenheit. Oft ist es damit verbunden, dass man Plattformen 

oder selbst Cyber-Währung mit Kreditgelder finanziert oder kauft. Man hofft, dass 

durch Währungsschwankungen man profitieren und schnell Kreditgelder 

rückzahlen wird, was besonders oft in den Zeiten von Corona-Pandemie passiert da 

mehrere Personen ihre Arbeitsplätze verloren haben und nach neuen 

Einkommensquellen suchen müssen, aber die Realität ist oft ganz anders und 

meistens mit den Verlusten verbunden. Das passierte auch 2021 mit der Plattform 

Bybt.com, die durch Kreditgelder finanziert wurde, wenn Cyber-Währung 

Ethereum von knapp 4.000 bis wenig mehr als 3.000 Dollar sank und Investoren
3
, 

insbesondere die Währung mit Kreditgelder gekauft haben, bedeutende Verluste 

trugen. 

Dies passiert auch deswegen, dass Cyber-Währungen nur Ersatzwährungen 

sind, die nicht überall legal und unter Kontrolle sind. So, zum Beispiel, seit 

13 jährige Geschichte wurde Bitcoin nur in Australien, El Salvator, Kanada (wird 

als Ware durch Canada Revenue Agency definiert
4
), den USA (im Land hat Cyber-

Währung den Weg auch zum Derivativemarkt gefunden
5
), teilweisend in der EU 

(werden manche Schritte zur Legalisierung gemacht) legalisiert und nur in 

                                                 
1 Mihm, A. (2021). Millionenbetrug mit Krypto-Börse Thodex befürchtet. Frankfurter Allgemeine. 

Retrieved from: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/krypto-waehrung-millionen-betrug-mit-
thodex-boerse-befuerchtet-17307206.html 
2 Kryptowährungen: Unseriöse Geschäfte rund um Bitcoin & Co. (2019). Verbraucherzentrale. 

Retrieved from: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-
anlegen/kryptowaehrungen-unserioese-geschaefte-rund-um-bitcoin-co-23516 
3 Hock, M. (2021). Die Bitcoin-Einführung in El Salvador wird von vielen Misstönen begleitet. Es 

geht nicht nur um technische Probleme. Frankfurter Allgemeine. Retrieved from: 
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-holpriger-start-in-el-salvador-fuer-

die-kryptowaehrung-17526966.html 
4 “Regulation of Cryptocurrency: Canada.”, Global Legal Research Center, Law Library of 
Congress, 2021. 
5 How Traders Can Benefit From Bitcoin Derivatives With Continuous Settlement (2019). 

Nasdaq. Retrieved from: https://www.nasdaq.com/articles/how-traders-can-benefit-from-bitcoin-

derivatives-with-continuous-settlement-2019-10-09 Accessed June 11, 2021. 
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Bolivien, China, Columbien, Ecuador, Indien, Russland, Vietnam verboten. Es gibt 

keine oder fast keine Rahmenbedingungen in anderen Ländern, die Bitcoin-

Umgang definieren. 

Man muss aber verstehen, dass es nicht so einfach und eindeutig mit Bitcoin 

in den Ländern, wo Währung legal ist, steht. Davon zeugt die Situation in El 

Salvador. 2021 wurde im Land Bitcoin legalisiert und jetzt ist Bitcoin in El 

Salvador ein gesetzliches Zahlungsmittel. Doch der Tag der Legalisierung wurde 

mit den Protesten und zahlreichen technischen Problemen begleitet. Das hat nicht 

nur die Weltbank (unter Berufung auf Umwelt- und Transparenznachteile) nicht 

akzeptiert, sondern auch hat die Bitcoin-Einführung keine Zustimmung unten der 

Bevölkerung gefunden. Proteste wurden mit den Plakaten und Mottos „Bukele, wir 

wollen kein Bitcoin“ und „Nein zur korrupten Geldwäsche“ begleitet
1
.  

Nach der Bitcoin-Legalisierung hat Universidad Centroamericana (UCA 

landesweite Umfrage mit knapp 1300 Teilnehmern (August 2021) Befragung 

durchgeführt. Ca. 70% der Salvadorianer lehnten das Bitcoin-Gesetz ab und nur 

4,8% der Befragten definierten Bitcoin korrekt als Crypto-Währung
2
. 

Trotzdem ist es so, dass die Regierungen weiter sich an Bitcoin wenden und 

nicht nur Regierungen. So hat die Regierung von Australien Entscheidung 

getroffen eine staatliche Mining-Farm zu gründen. Es soll das ganze Bitcoin-

System mit 0,4 Exahash vergrößern. Farm wird 100% erneuerbare Energie 

benutzen. Man sieht vor, dass die Gesamtcryptokapazitäten von Australien mit 

Hilfe der Farm bis Ende zweiten Quartal 2022 an 11,7% steigen werden. Dafür hat 

man schon 1 Milliarde Dollars ausgegeben. Interessant ist es, dass Australian 

technical and financial committee für diese Farm, als Unternehmen, dass an 

erneuerbare Energie arbeitet, entschieden hat 10% Steuerrabat zu benutzen
3
.  

Im Oktober 2021 hat Mastercard entschieden, dass das System Unterstützung 

von Zahlungen in Cyber-Währung durchführen wird
4
. Und das bedeutet – bald 

werden Finanzeinrichtungen und Banken direkten Zugang zu Cyber-Währung 

bekommen, obwohl es auch nicht legal in mehreren Ländern werden kann. 

Einerseits – wird es zahlreichen Nutzern weltweit helfen, andererseits – wird das 

                                                 
1 Hock, M. (2021). Die Bitcoin-Einführung in El Salvador wird von vielen Misstönen begleitet. Es 

geht nicht nur um technische Probleme. Frankfurter Allgemeine. Retrieved from: 
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-holpriger-start-in-el-salvador-fuer-

die-kryptowaehrung-17526966.html 
2 Hock, M. (2021). Die Bitcoin-Einführung in El Salvador wird von vielen Misstönen begleitet. Es 
geht nicht nur um technische Probleme. Frankfurter Allgemeine. Retrieved from: 

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-holpriger-start-in-el-salvador-fuer-

die-kryptowaehrung-17526966.html 
3 Sier, J. (2021). Byron Bay becomes the new home of Aussie bitcoin mining. Financial Review. 

Retrieved from: https://www.afr.com/technology/byron-bay-becomes-the-new-home-of-aussie-

bitcoin-mining-20211024-p592oe 
4 Mastercard and Bakkt Partner to Offer Innovative Crypto and Loyalty Solutions (2021). 

BusinessWire. Retrieved from: 

https://www.businesswire.com/news/home/20211025005487/en/Mastercard-and-Bakkt-Partner-to-

Offer-Innovative-Crypto-and-Loyalty-Solutions 
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zusätzliche Gefahren, Instabilität und Missverständnisse mit globaler Politik 

bringen. Es kann für Regierungen sich zu einem der Herausforderungen 

verwandeln, insbesondere wegen damit verbundenen Verlusten. 

Die Regierungen tragen Verluste vom Bitcoin-Benutzung, da es fast kein 

Besteuerungsmechanismus von Bitcoin gibt, obwohl für den Nutzern es natürlich 

positiv ist (insbesondere, wenn sie aus den Ländern mit ungünstigen 

Steuersystemen stammen). In meisten Ländern, wo Bitcoin und andere Crypto-

Währungen halblegal sind, wurde Bitcoin überhaupt nicht reguliert oder im besten 

Fall als Ware definiert. In manchen Ländern versucht man irgendwie normale 

Rahmenbedingungen für Bitcoin-Besteuerung zu schaffen. So funktioniert es in 

Deutschland.  

In Deutschland wird jedes einzelnes Fall individuell studiert, da es immer 

neue Technologien und Methoden entstehen, die in der modernen Gesetzgebung 

nicht geklärt sind.  

Da Cyber-Währungen in meisten Ländern nicht zu den offizinalen 

Zahlungsmitteln gehören, werden sie oft auch als immaterielle Wirtschaftsgüter 

klassifiziert (nach Ertragsteuerrecht). Mit Gewinnen/Verlusten aus dem Crypto-

Trading steht alles komplizierter. Laut § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG
1
 ist es vorgesehen, 

dass alle privaten Veräußerungsgeschäfte des Veranlagungszeitraums bis eine 

Freigrenze von 600 € steuerfrei bleiben. Aber falls man diese Grenze überschrittet, 

muss die ganze Summe ab den ersten Euro besteuert werden. Einkommensteuer 

fällt bei allen Operationen – Umtausch in National- oder Fremdwährungen sowie 

in andere Cyber-Währungen, Kauf von Waren oder Dienstleistungen mit einer 

solchen usw. Aber es gibt auch manche Ausnahmen. So laut § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 

1 EstG, wenn zwischen der Anschaffung und Veräußerung mehr als ein Jahr 

vergeht, ist der gesamte Veräußerungsgewinn schon nicht steuerbar
2
. 

Mit Miningerträgen ist es noch komplizierter. Hier muss es abgegrenzt 

werden, ob sie im privaten Bereich oder doch ausgeführt werden. Meistens bleiben 

private Minings gar nicht besteuert. Bei der Besteuerung von Masternoder-

Erträgen muss es auch definiert werden, ob sie den privaten Character haben. Falls 

ja, wird es kompliziert solche Erträge zu besteuern, aber falls sie sich gewerblicher 

Tätigkeit handeln – da werden sie schon leicht laut § 15 Abs. 1 EStG besteuert. Die 

Frage der Besteuerung von Dash Proposals ist noch ungeklärt. Die Einkünfte von 

Händlern/Dienstleistern in Dash werden nach dem Wert der erhaltenen Crypto-

Währungen besteuert
3
. 

Das alles zeugt dafür, dass Crypto-Währungsumlauf reguliert werden muss. 

Hier geht es meistens um zwei Richtungen – gesetzliche Regulierung und 

                                                 
1 Einkommensteuergesetz (EStG) (2021). Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz. Retrieved from: https://www.gesetze-im-internet.de/estg 
2 Einkommensteuergesetz (EStG) (2021). Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz. Retrieved from: https://www.gesetze-im-internet.de/estg 
3 Die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen in Deutschland (2021). Winheller 

Rechtsanwälte & Steuerberater. Retrieved from: https://www.winheller.com/bankrecht-

finanzrecht/bitcointrading/bitcoinundsteuer/besteuerung-kryprowaehrungen.html 
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Entwicklung des globalen Regulators.  

Bezüglich der ersten Richtung gibt es die Meinungen, dass für Prävention 

der Terrorismusfinanzierung durch Crypto-Währungen Crypto-Börsen verpflichtet 

werden müssen, Informationen von Sendern und Empfängern zu erhalten (Name, 

Adresse, Kontoverbindungen). Derselben Meinung ist deutsches 

Bundesfinanzministerium. Es ist der Meinung, dass die sogenannte Crypto-

Wertetransferverordnung „notwendig, um die Überprüfung von Zahlungsströmen 

durch Crypto-Wertetransfers ebenso wie bei Geldtransfers zu ermöglichen“ ist
1
. 

Dies führt dazu, dass die Anonymität von Crypto-Währungen gekratzt wurde und 

dadurch die Attraktivität von Crypto-Währungen auch erniedrigt wird. Auch muss 

Geldwäschegesetz korrigiert werden und für Crypto-Werte gelten, was trotzdem 

nicht so einfach wegen den bedeutenden Schwankungen des Wechselkurses ist. 

Aber falls es passiert, dann müssen die Transaktionen mit Cyber-Währungen und 

auch Bitcoin ab dem Wert von 1.000 Euro offengelegt werden. 

Geldwäscheaktivitäten müssen streng bestraft werden. 

Solche Maßnahmen sollen helfen ein virtueller Schwarzmarkt, auf dem 

ausschließlich mit Bitcoin oder Ether gezahlt werden konnte (auch als Silk Road 

bekannt), zu begrenzen. Doch hier geht es nicht um große Ereignisse, das wird nur 

strukturelle Wandel beeinflussen – wenn offizielle Plattformen Daten sammeln 

werden, wird dubioses Angebot im Darknet signifikant steigen. Nach den Worten 

Fachanwalt für Steuerrecht von der Wirtschaftskanzlei CMS Martin Friedberg 

„wenn Crypto-Handelsplätze zur Erhebung persönlicher Daten verpflichtet 

werden, entsteht ein zweigeteilter Markt. Wer mit digitalem Geld auf dem 

Schwarzmarkt aktiv ist, wird sich durch solch eine Verordnung nicht aufhalten 

lassen“
2
. Von Wahrhaftigkeit diesen Worten zeigt die Geschichte der Menschheit, 

sie zeigt sehr gut, dass die Korruption und auch Betrug seit der Wiege der 

Menschheit und den Staatsbildungen existieren und nie bekämpft wurden.  

Außerdem hat Korruption und auch manche Arten der illegalen Aktivitäten 

positiven Charakter. Dies wurde in mehreren Forschungen teilweisend begründet. 

Dieses Thema hat Fatma Nur Karaman Kabadurmus in seiner Forschung gründlich 

studiert und auch Wirkung der Korruption an Innovationen kalkuliert. Seine 

Forschungen haben dafür gezeugt, dass es von mehreren Faktoren abhängt, positiv 

oder negativ Korruption und finanzielle Missbräuche an Innovationen wirken. In 

den Ländern mit klaren und transparenten Regierungssystemen haben die 

Unternehmer wenig Motivation und Bedarf Behörden Geld für ihre 

                                                 
1 Arbeitsentwurf des Bundesministeriums der Finanzen Kryptowertetransferverordnung 

(KryptoTransferV) (2021). Bundesfinanzministerium. Retrieved from: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/A

bteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-09-29-KryptoWTransferV/1-

Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
2 Frohn, P. (2021). Kampf gegen Geldwäsche: Die Bundesregierung kratzt am 

Anonymitätsanspruch von Kryptowährungen. Handelsblatt. Retrieved from: 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kryptomarkt-kampf-gegen-geldwaesche-die-

bundesregierung-kratzt-am-anonymitaetsanspruch-von-kryptowaehrungen/27179554.html 
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Dienstleistungen zu zahlen, doch in den Ländern mit komplizierten, 

bürokratisierten Systemen und schwach wirkenden Gesetzgebung sind die 

Korruptionstaten populär. Auch bedeutenden Einfluss haben Exporttätigkeit, 

Unternehmensgröße und seine Tätigkeitssphäre. Schätzungen nach entwickeltes 

vom Wissenschaftler Models zeigen, dass Korruption meistens positiven Einfluss 

an Innovationen, insbesondere in Nicht-EU-Länder hat
1
, was nur die Theorie von 

Bassetti, der meint, dass „Korruption als ein Instrument für Überwindung der 

institutionellen Ineffizienz in manchen Situationen, damit Reder der 

wirtschaftlichen Entwicklung drehend, dient“
2
 beweist. Und obwohl es mehr an die 

philosophische Frage von Bulhakow „was dein Gutes täte, wenn das Böse nicht 

wäre, und wie die Erde aussähe, wenn die Schatten von ihr verschwänden?“
3
 

erinnert, ist es in der Realität so, dass illegale Aktivitäten oft als Start oder Petri-

Tasse für später große und legale Unternehmen dient. Nicht selten in den niedrig 

entwickelten oder Transformationsländern gehört Korruption zu den offiziell-

inoffiziellen Maßnahmen, die dort, in solchen Sphären und auch manchmal 

solchen Sphären auszuleben hilft, wo sie tatsächlich mur als einzelne Möglichkeit 

zu niedrigen Lohnkosten zu kompensieren hilft, falls die Regierung keine 

Möglichkeit hat diese Branche zu unterstützen und zu finanzieren. Darum muss 

Schattenwirtschaft und alle illegalen und schwarzen Sphären der 

Wirtschaftstätigkeit vernünftig begrenzt werden, um nicht zu beschädigen, weil die 

Wirkung jeder Entscheidung sich oft multipliziert und den bedeutenden und 

unerwarteten Einfluss an Nebensphären hat.  

Was sich zweiten Weg der Cyber-Währungsumlaufregulierung anbetrifft, 

handelt es sich um Entwicklung eines Regulators. Diese Idee ist auch nicht optimal 

und schwer realisierbar. Trotz der Tatsache, dass Cyber-Währungen 

Globalcharakter haben, wird es ungünstig einen globalen Regulator zu entwickeln. 

Die Länder unterscheiden sich sehr nach Stabilität, Entwicklung, 

Regierungssystemen und haben eigene Gesetzgebung, das fast nie harmonisiert 

werden kann. Auch wenn man etwas entdeckt, was alle Länder zusammenklebt, 

können Crypto-Währungen es nicht vertragen. Natürlich wäre es günstiger für den 

Kunden und Unternehmen globale Regulierung mit gleichen Rahmenbedingungen 

zu bekommen. Es wurde oft besprochen, dass Blockchain dieses Problem zu lösen 

helfen kann, aber in diesem Fall zu dem Gegenteil der globalen Zugängigkeit wird 

Dezentralisierung. Und das gehört zu den Herausforderungen, die man jetzt 

überwinden möchtet.  

Die Länder, die Crypto-Währungen nicht verboten, aber auch nicht 

legalisiert haben, versuchen aktiv Wege zur Vermeidung der Schwarzverwendung 

von Cyber-Währungen zu entwickeln. Unter solchen Ländern ist auch 

                                                 
1 Nur Karaman Kabadurmuş, F. (2017). Corruption and Innovation: The Case of EECA Countries. 

Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. Retrieved from: 
http://oaji.net/articles/2017/1580-1515088560.pdf 
2 Bassetti, T., Dal Maso, L., Lattanzi, N. (2015). Family businesses in Eastern European countries: 

How informal payments affect exports, Journal of Family Business Strategy, 6(4), 219-233. 
3 Bulgakow, M. (2012). Meister und Margarita Roman. Kiepenheuer & Witsch eBook. 608 S. 
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Deutschland. Und da Deutschland die Führende Position in den EU hat, kann es so 

passieren, dass entwickelte Rahmenbedingungen mehr oder weniger als 

Rahmenbedingungen für anderen Ländern dienen werden. Darum lohnt es sich die 

vorgesehene in Deutschland Maßnahmen zu studieren.  

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium der 

Finanzen haben Blockchain-Strategie der Bundesregierung entwickelt, die bis 

Ende 2021 von insgesamt zehn Bundesministerien umgesetzt werden soll
1
. Der 

Name des Dokumentes selbst zeugt dafür, dass Bundesregierung als 

Hauptmechanismus für Cyber-Währungskontrolle und mehrere andere 

Maßnahmen, die digital realisiert oder kontrolliert werden können, Blockchain-

Technologie ausgewällt hat. Doch wie man aus dem Text des Dokumentes 

verstehen kann, fokussiert man sich mehr an anderen Richtungen und wird 

Projekte und Reallaboren für fördern: 

- Pilotierung Blockchain-basierten Energieanlagenanbindung an eine 

öffentliche Datenbank; 

- Erprobung Blockchain-basierter Verifikation von 

Hochschulbildungszertifikaten; 

- wird nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen zu einem wichtigen 

Entscheidungskriterium bei der Umsetzung staatlich geförderter oder initiierter 

Projekte im Bereich Blockchain-Technologie machen. 

Was sich rein Finanzsektor anbetrifft, liegt hier die Kernidee in 

Tokenisierung und Crypto-Tokenisierung von Assets und insbesondere 

Wertpapieren als eine der zukünftig zentralen Blockchain-Anwendungen
2
. 

Bezüglich Tokenisierung – Benutzung der Blockchain-Technologien soll Emission 

der Wertpapiere beschleunigen und ihr Wert durch Reduzierung der notwendigen 

Intermediärer vergünstigen.  

Auch sieht Deutschland ein hohes Potential in sogenannten Initial Coin 

Offerings (ICOs), die die zu Anlage- und Finanzierungszwecken eingesetzt 

werden, aber keine Wertpapiere sind, in den kommenden 5 Jahren. Dafür müssen 

rechtliche Rahmenbedingungen geschafft werden.  

Bezüglich Crypto-Tokens, hier geht es, wie auch früher beschrieben wurde, 

um Sammlung der zusätzlichen Informationen von allen Crypto-

Währungsmarktakteuren. Es wird möglich Crypto-Tokens zu benutzen erst wenn 

der Anbieter zuvor ein nach gesetzlichen Vorgaben erstelltes Informationsblatt 

veröffentlicht hat, dessen Veröffentlichung die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet hat. Das soll vor allem höhere 

Sicherheit sichern und unter gesetzlichen Rahmenbedingungen Crypto-

Währungsbenutzung durchsetzen. In diesem Fall sollen sich Tokens an einem 

                                                 
1 Blockchain-Strategie der Bundesregierung (2020). Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie und Bundesministerium der Finanzen. Retrieved from: https://www.bmwi.de/Redaktion 
/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8 
2 Blockchain-Strategie der Bundesregierung (2020). Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie und Bundesministerium der Finanzen. Retrieved from: https://www.bmwi.de/ 

Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8 
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universalen Zahlungsmittel verwenden. Man wird auch Möglichkeit der 

Einsetzung von Stablecoins für Bindung an staatliche Währungen oder liquide 

Vermögenswerte, um die Stabilität der Crypto-Währungen sicherzustellen, 

studieren. Zu diesem Thema wurde auch die Einführung von Digitalem 

Zentralbankgeld auf einer Blockchain diskutiert. Die Idee ist sehr positiv, aber 

nach der Rechtlinie von den EU für E-Geld
1
 existierenden Regulierungsregimen 

für Stablecoins, können Stablecoins keine Alternative zu staatlichen Währungen 

werden, und das bedeutet – Cyber-Währungen werden sowieso nichts unter sich 

haben und als Alternative zu den Nationalwährungen bleiben. Die Schwankungen 

werden nicht in die Vergangenheit gehen.  

Wen man solche Konzeptionen studiert und später realisieren möchtet, muss 

man zwei Momente behaupten: das alles hat die Wirkung, aber diese Wirkung ist 

nicht so sichtbar in der Realität – dafür zeugt die Erfahrung der Länder wo Bitcoin 

oder andere Cyber-Währungen legalisiert sind; und man muss gut verstehen was 

selbst Blockchain ist und welche Vorteile und Gefahren sie mit sich bringt. Darum 

lohnt es sich diese Frage tiefer zu studieren. 

Im Grund ist Blockchain eine Datenbank, die ständig wächst und 

dezentralisiert wird und wurde für Bitcoin-Unterstützung 2009 entwickelt. Sie 

arbeitet wie ein öffentliches Kassenbuch, das sämtliche Transaktionen der 

beteiligten Akteure chronologisch erfasst. Datenbank wird durch 

Zusammenfassung der Transaktionen eines bestimmten Zeitraums in Blöcken 

erfolgt, die miteinander durch kryptografische Verfahren unveränderlich 

verbunden werden. Alle Transaktionen, die durch Blockchain durchgeführt 

werden, transparent und nachvollziehbar sind und dezentral und permanent 

überprüft werden.  

Nutzer können mit Hilfe von Blockchain direkt mit anderen Nutzern 

Transaktionen durchführen und dabei spielt es keine Rolle, ob es hier um Gelder, 

Verträge, Güter, Musik, Wertpapiere geht. Man braucht keine dritten Akteure 

weder Banken noch Regulatoren, um solche Transaktionen zu verifizieren, da 

Prozess selbst kryptographisch gesichert wird. Das bedeutet unter anderem auch 

Effizienz und Geschwindigkeit von allen Prozessen. Und natürlich Billigkeit. 

Studierend solche Eigenschaften von Blockchain haben Experte kalkuliert, dass die 

Technologie Potential zur Ankurblung globalen Bruttoinlandsprodukts bis 1,76 

Trillionen Dollars in den nächsten 10 Jahren (1,4% des globalen 

Bruttoinlandsprodukts bis 2030) hat
2
. Natürlich förderte das Wachstum auch 

Corona-Pandemie, wenn die Welt bekam mehr digital.  

Es muss auch betonnt werden, dass man Blockchain auch viel breiter 

                                                 
1 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 

über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur 

Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/46/EG (2018). EURO-Lex. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0110 
2 Time for trust: How blockchain will transform business and the economy (2021). PwC. Retrieved 

from: https://www.pwc.com/timefortrust 
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verwenden kann. Die Technologie fördert Entwicklung der Industrie 4.0 und 

Internet der Dinge, hat einen bedeutenden Potential in Governance-Anwendungen, 

vereinfachet Handel auf dem globalen Markt, insbesondere mit solchen Gütern wie 

Öl, Gas, Wald, Edelmetale und -Steine.  

Die Technologie war so gut weltweit akzeptiert, dass die Regierungen von 

manchen Ländern ihre Zentralbanken auf die Blockchain umgesetzt haben, um 

Transparenz der Wirtschaft und des Finanzmarktes zu sichern (es handelt sich um 

Tunesien und der Senegal
1
). Und hier entsteht die Frage, ob es nicht besser wäre, 

global Blockchain-Technologie zu benutzen und alle Geldtransaktionen durch 

Blockchain durchzuführen. Um diese Frage zu beantworten, müssen manche 

Besonderheiten von Blockchain und Herausforderungen, die sie mit sich bringt, 

geklärte werden. 

Blockchain wurde für Unterstützung von Bitcoin erschafft. Bitcoin selbst 

entsteht durch Schaffung neuer Blöcke innerhalb Blockchain. Um einen Block zu 

erschaffen, braucht man ihn zu berechnen. Das passiert durch Wettbewerb, der 

Gewinn den beteiligten Personen für ihre Rechnerkapazitäten bring – ist auch als 

Mining bekannt. Dann werden neuerschaffe Blocks durch spezielle Rechner im 

Bitcoin-Netzwerk geprüft, ob sie den kryptografischen Standards entsprechen. 

Erschaffungswert des neuen Blocks ist ca. 12,5 Bitcoin. Erschaffung von jedem 

neuen Block wird immer komplizierter und komplizierter wegen des 

dahinterliegenden kryptografischen Prozesses. Das gehört zu den Ursachen warum 

es Bitcoin so leicht zu benutzen ist und warum diese Währung so viele Vorteile für 

den Nutzern bietet. In andrem Fall werden die Leute nicht Bitcoin minen, oder 

mindestens nicht so aktiv.  

Im Moment kostet ein neuer Block ca. 662 280,13 Euro
2
 (Stand 28. Oktober 

2021). Und jedes Mal verlangt neuer Block ein intensiverer Rechenaufwand. Das 

wird, natürlich, zur Steigung des Währungskurses führen. Nutzer werden immer 

größere Farmen für Mining brauchen und sie werden immer mehr Strom 

konsumieren. Darum kritisieren oft Ökologe und Klimaschützer Bitcoin und 

Blockchain. Bitcoin wird nicht selten „Klimakiller: Bitcoin“ genannt, da man oft 

Großfarmen in den Ländern, wo man meistens Kohle für Stromproduktion und 

keine Grün- und erneuerbare Energie benutzt. Das führt zur signifikanten 

Steigerung der CO2-Emission. Ein Paradox besteht auch darin, dass Großmineren 

von Bitcoin sich oft in den Ländern, wo Bitcoin verboten wurde, befinden. Dies 

zeugt nur dafür, wie kompliziert es ist Bitcoin zu kontrollieren. Im Großen und 

Ganzen muss man dafür das ganze Internet kontrollieren. 

Auch ist es wichtig, dass für globalen Verwendung von Blockchain für 

Geldumlauf es globale Rahmenbedingungen, vor allem gesetzliche, geschafft und 

                                                 
1 Hübner, C. (2018). Mehr als nur Bitcoin Das Potenzial der Blockchain-Technologie am Beispiel. 

Konrad-Adenauer-Stiftung. Retrieved from: 
https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_52121_1.pdf/bc8e4255-

42a1-4909-13f7-b88e1ed3d7cb?version=1.0&t=1539647624932 
2 Coindesk Bitcoin EUR (2021). Coindesk. Retrieved from: 

https://www.coindesk.com/price/bitcoin/ 
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von allen Ländern akzeptiert werden müssen. Nach der Meinung von Obermanager 

PwC Japan Tomohiro Maruyama als Voraussetzung zur Durchführung von 

Blockchain „Staate ineinander trauen müssen, um sich zu kooperieren, was zu 

kompliziert ist, wen die Regierungen daran glauben, dass ihr eigenes System 

richtig ist und andere dadurch misstraut werden. Blockchain-Technologie kann 

Plattform für Datenteilung zu den globalen Themen wie Klimaveränderung, die 

Grenzen überschreiten und Vertrauen unter den Ländern schafft, bieten“
1
. 

Praktisch sieht es wirklich nicht so realistisch aus und nicht nur aus dem 

Grund, der Tomohiro Maruyama als Hauptkern des Problems definierte. Am 

wichtigsten ist – die Souveränität der Staaten wird durch Blockchain in Frage 

gestellt. Blockchain ist völlig dezentralisiert und ist nicht von den Regierungen 

kontrolliert. Das bedeutet, dass die Regierungen Möglichkeit verlieren werden, 

Einfluss an mehrere Aktivitäten zu haben. Dies gilt auch für den Export-Import-

Operationen und Wertpapieren. Auch wenn man Währungen tokenisieren und 

Geldumlauf durch Blockchain umgesetzt wird, werden die Zentralbanken nicht 

mehr existieren, oder, falls traditionelle Gelder noch im Umlauf bleiben werden, 

werden sie Kontrolle von größerem Teil des Umlaufes und der Finanzströmet 

verlieren. In jedem Fall werden die Währungen globalisiert und die Regierungen 

werden Einfluss an Monetärsphäre verlieren. Das bedeutet – Lösung eines 

Problems wird andere globale für Regierungen Probleme fördern, die nach der 

Umsetzung Blockchain-Technologie in Finanzsphäre unlösbar werden können.  

Auch ist es wichtig zu verstehen, dass wegen der Natur von Blockchain es 

unrealistisch Bitcoin zu verboten wird. Und manche Länder werden zweifellos 

gegen solche Aktivitäten auch wen trotz den Gefahren man diese Idee global 

realisieren wird. Es ist damit verbunden, dass autoritäre Regierungen oft und aktiv 

digitale Währungen benutzen, um Kapitalmarktkontrolle und Finanzsanktionen 

umzugehen. Hier spielt es keine Rolle ob die Regierungen Bitcoin und andere 

Crypto-Währungen verboten haben, oder doch – Gewinn ist wichtiger. Unter 

solchen Ländern sind Venezuela und Weißrussland
2
, auch Russland hat die Idee 

„Crypto Rubel“
3
 zu verwenden und damit Sanktionen zu vermeiden. Darum muss 

man Mechanismus der optimalen Benutzung, der sich an Vor- und Nachteilen der 

Plattform und der Währung gründen wird, zu entwickeln (Abb. 5).  

  

                                                 
1 Time For Trust: The Trillion-Dollar Reasons To Rethink Blockchain (2021). PwC. Retrieved 

from: https://cloud.email.pwc.com/blockchain-report-transform-business-economy-download-
now.html 
2 Sender, W. (2017). Everything on Bitcoin and Blockchain – Breakthrough for Digitalization of 

the Belarussian Economy? KAS-Länderbericht. Retrieved from: 
http://kas.de/belarus/de/publications/51221 
3 Popper, N., Matsnev, O., Herrero, A. (2018). Russia and Venezuela’s Plan to Sidestep Sanctions: 

Virtual Currencies. The New York Times (online). Retrieved from: https://nyti.ms/2E0gBMo 

[16.02.2018]. 
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BITCOIN

BLOCKCHAIN

Vorteile Nachteile- teilweisend Schmiergeldwäsche in 
großen Volumen (muss streng bestrafft 
werden);
- Besteuerung (große Operationen);
- darf nicht Monetärpolitik von 
Zentralbanken und Bargelder schaden;
- Regulator muss entwickelt werden;
- Kontrolle nach neuen Cyber-Währungen 
und Börsen für Stabilitätssicherung muss 
umgesetzt werden;
- muss ein globales Konvertierungssystem 
entwickelt werden;
- bei hohem Benutzung im Land muss es 
geschätzt werden, ob es sich nicht lohnt 
Steuerumsätze zu reduzieren.

- leistet hohes Einkommenniveau;
- Anonymität (für den Nutzern);
- freie Umgang weltweit ohne 
staatlichen Begrenzungen, auch 
dort, wo es verboten ist;
- Möglichkeit Gelder teilweisend zu 
sichern bei hoher Instabilität im 
Land;
- Möglichkeit Gelder aus totalitären 
Ländern zurückzuziehen;
- keine Konvertierungsverluste bei 
den Zahlungen in Cyber-Währung 
in Ausland;
- kompliziert besteuert (für den 
Nutzern).

- kann Weltfinanzkriese 
verursachen;
- Anonymität (für die Regierung);
- wird oft für Betrug und 
Schmiergeldwäsche benutzt;
- unsicher, instabil, hochriskant;
- kann nicht frei konvertiert und 
verwendet werden;
- Brieftasche können leicht verloren 
werden;
- es gibt kein wirkendes 
Besteuerungsmechanismus (für die 
Regierung);
- riesige unkontrollierte 
Schwankungen;
- haben nichts hinter sich;
- keine Konvertierungsgarantien;
- Risiko technischen Brüchen;
- Hacker-Attacs;
- begrenzte Gesamtmenge;
- Problem der Auswahl des 
Konvertierungssystems;
- halblegales Character;
- können leicht verboten/
verschlossen werden;
- große Menge von dubiosen 
Unternehmen;
- oft unklare Geschäftsmodelle.
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- teilweisen Anonymität für Privat- und 
Kleinnutzern;
- Cyber-Währungen sollen weiter als 
Puffer-Zone für  Privat- und Kleinnutzern 
bleiben;
- sie müssen weiter als Ersatzwährungen 
bleiben;
- müssen unter den Regierungen als 
Lackmus für die Situation unter der 
Bevölkerung geschätzt werden. 

Vorteile Nachteile

- Ermöglicht Kontrolle nach 
unsicheren Bronchen und Cyber-
Währungen;
- Transaktionen werden billiger und 
einfacher;
- ermöglicht Tokenisierung von 
Wertpapieren, Edelmetallen 
(Zertifikaten) und anderen 
Hochwertigkeiten;
- ermöglicht Erschaffung der 
Unibank;
- ist dezentralisiert (in manchen 
Fallen);
- braucht keine Dritte für 
Transaktionen;
- fördert Einkommenswachstum 
durch Reduzierung 
Transaktionsausgaben;
- günstig für Globalhandel;
- in manchen Sphären kann 
signifikanten Wachstum fördern.

- wird Bruch von Zentralbanken 
fördern;
- fördert Verlust der Staatsidentität 
und stellt unter der Frage staatliche 
Souveränität;
- Überkontrolle;
- nicht ökologisch freundlich;
- nicht energieeffizient;
- die Menge von Blocks ist 
begrenzt;
- ist dezentralisiert (in manchen 
Fallen);
- ist eng mit Cyber-Währung 
verbunden;
- Erschaffung von neuen Block 
kostet viel und jeder neuer Block 
wird immer mehr und mehr kosten;
- ist schwerkontrolliert;
- braucht globale 
Rahmenbedingungen.

- interstaatliche Transaktionen; kann als 
billiges und schnelles Ersatzsystem für 
SWIFT dienen;
- Transaktionen von großen Volumen;
- Staats- und Kommunalkäufe;
- Gehaltszahlung;
- Operationen in besonderen Sphären 
(Wald-, Edelstein-, -Metallverkauf u.a.);
- medizinische Käufe;
- Käufe von Wahren, die unter besonderer 
Zertifizierung oder 
Verbrauchssteuerregeln sind.
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- Banksystem und andere traditionale 
Methoden, Mechanismen usw. ersetzen, 
Staatsouveränität unter Frage stellen;
- alle Sphären durchdringen und 
Totalkontrolle durchsetzen (insbesondere 
was sich Kleinoperationen anbetrifft);
- in allen Sphären benutzt werden;
- sich nach modernem Prinzip 
funktionieren (man muss nach effizienten 
Wegen der Erschaffung von Blocks 
suchen und erneuerbare Energie dafür 
benutzen);
- ohne globalen Rahmenbedingungen 
funktionieren.

Blockchain und Bitcoin / Cyber-Währungen könne 
zusammen effizient als ____ wirken:

- Lackmus für Ermittlung der realen Situation im Land und unter 
der Bevölkerung, um zu verstehen was und wie reformiert 
werden muss;
- bei den Kleinzahlungen von Privatpersonen, wo man auch 
Währungskonvertierung vorsieht, kann als Ersatzmittel von 
SWIFT dienen;
- als Ersatzzahlungsmittel für Reisenden, um Verluste bei 
Währungskonvertierung zu vermeiden und Zeit an Such von 
Konvertierungszentren zu sparen.

 Abbildung 5 – Vor- und Nachteile von Bitcoin und anderen Cyber-

Währungen und Blockchain; Möglichkeiten beide Technologien zusammen 

effektiv zu benutzen 
Quelle: zusammengestellt beim Autor 
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Aber es gibt die Sphären, die durch Umsetzung von Blockchain am meisten 

profitieren werden: öffentliche Administrierung, Ausbildung, Gesundheitswesen. 

Die PwC-Experten erwarten Vorteile für diese Sphären in der Gesamtsumme von 

ca. 574 Trillionen Dollars bis 2030
1
. 

Dies zeugt dafür, dass Globalbenutzung von Blockchain in vielen Aspekten 

mehr die Frage des Kompromisses zwischen Vertrauen, Sicherheit und Freiheit für 

allen Akteuren ist. 

Seitens Regierungen, zum Beispiel, sieht es realistisch aus, Blockchain als 

Mittel für unifizierte oder unikonvertierte Währungen für 

Interregierungszahlungen, als SWIFT-Ersatz oder Zahlungsmittel für Reisende zu 

benutzen. Auch lohnt es sich Transaktionen von großen Volumen, staatliche Käufe 

und Käufe von den lokalen Verwaltungen, Bezahlung von Lohnkosten, Wald-, 

Edelmetall-, Edelsteinverkauf, medizinische Käufe, Verkauf von 

verbrauchsteuerpflichtigen Waren, oder Waren, die Zertifizierung und zusätzliche 

Kontrolle brauchen, zu verwenden.  

Doch wichtig ist, dass Digitalisierung nur als Alternative und Komplement, 

und nicht Ersatzmittel für traditionale Währungen und Mechanismen dienen 

kann.In anderem Fall werden die Länder und später, auch Volke ihre Identität 

verlieren und manche Kategorien der Bevölkerung werden aus der Gesellschaft 

ausgeschlossen werden. Die Welt kann nicht nur digital leben und funktionieren.  

Bei der Auswahl der Methoden von Transparenzsicherung und 

Globalkontrolle nach dem Finanzmarkt mit Hilfe von Blockchain muss man auch 

darauf beachten, dass zu viel Kontrolle und Klarheit oft einen gegenseitigen 

Einfluss an die Gesellschaft und das Finanzsystem haben kann. 

Einerseits, wie mehr Präventionsmethoden entwickelt und eingesetzt wird, 

desto mehr Beschattungsmethoden mit der Zeit entdeckt werden. Die Welt steht 

nie still und Kriminalität wird immer nach neuen Wegen suchen, um 

Verantwortung zu vermeiden. Und es kann passieren, dass die neuentdeckten 

Beschattungsmethoden schon gefährlicher und viel komplizierter präveniert 

werden. Es ist unmöglich Kriminalität, Betrug, Diebstahl, Korruption zu 

bekämpfen, darum ist es manchmal besser eine Pufferzone für Straftaten, die nach 

dem Bedarf mehr oder weniger kontrolliert und präveniert werden können, zu 

haben als nach einer Weile von Ruhe und Ordnung unkontrolliertes Chaos, den 

man nicht bekämpfen können wird, zu beobachten.  

Man kann hier eine Parallele mit der Theorie der zerbrochenen Fenster 

ziehen, aber umgekehrt. Wenn Theorie Wirkung nicht bedeutenden Äußerungen 

von Unordnung und Chaos an Ordnung widerspiegelt, dann in diesem Fall wird es 

so, dass wenn es zu viel Kontrolle und kein „Versteck“, keine „Schirme“ gibt, 

treffen psychologisch solche Aktivitäten/Gesellschaften/Modelle Widerstand. Die 

Menschen, die unter den normalen Bedingungen kein Wunsch zu den illegalen 

                                                 
1 Time For Trust: The Trillion-Dollar Reasons To Rethink Blockchain (2021). PwC. Retrieved 

from: https://cloud.email.pwc.com/blockchain-report-transform-business-economy-download-

now.html 
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oder kriminalen Taten hatten, werden vom innerlichen Protest etwas Illegales 

machen, egal ob es sich in Kleinigkeiten oder in größeren Taten widerspiegeln 

wird. Man braucht Kontrolle in der modernen Welt mit den modernen 

Technologien mehr als früher, aber Niveau der Kontrolle muss ausgewogen 

gewällt werden, um nicht zu beschädigen und mit negativer Wirkung der Kontrolle 

negative Wirkungen bisher existierenden illegalen Mechanismen nicht zu 

überschritten. 

Was sich Bitcoin und anderen Crypto-Währungen anbetrifft, hier funktioniert 

so gut wie möglich das Prinzip des Kriegsstrategen Sunzi: „Wenn du deinen Feind 

nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm“
1
. Dank der Natur von Cyber-

Währungen, ist es unmöglich sie zu bekämpfen und ihre Verbreitung weltweit zu 

begrenzen. Darum, um vernünftig Cyber-Währungen zu benutzen und zu 

kontrollieren, muss man zuerst zu verstehen, warum sie so attraktiv für den Leuten 

sind. 

Zu den wichtigsten Uhrsachen gehören: 

- Wunsch schnell dank der Währungswachstum zu verdienen; 

- Werbung seitens bekannten und reichen Menschen wie Ilon Mask, oder 

„einfachen Leuten aus dem Volk“, die unerwartend und schnell reich wurden; 

- Wunsch anonym zu bleiben (wenn man etwas „Besonderes“ kaufen 

möchtet, im Land wohnt, wo die Regierung zu autoritär oder totalitär ist (also, gar 

nicht immer wegen illegalen Charakters der Operationen) usw., Korruption, 

illegale Aktivitäten); 

- Versicherung eigenen Gelder; 

- Instabilität im Land; 

- Totalitärsystem. 

Natürlich gibt es auch andere Gründe, aber diese sind am bedeutesten, denn 

sie wirken als Lackmus und zeigen, was die Menschen berührt. Wenn mit den 

ersten zwei Punkten alles klar ist, dann mit den anderen ist es schon komplizierter.  

Oft ist die Situation im Land sehr instabil und die Regierung macht alles für 

Umsetzung der Totalitärkontrolle gegen alle Sphären. Die Leute verstehen, dass 

Investitionen in Cyber-Währung zu riskant ist und sie nicht so vielen Mitteln 

eignen, aber sie verstehen auch, dass es nur einzelne Möglichkeit ist legal 

verdiente Gelder zu akkumulieren und falls etwas passieren wird, mit sich zu 

nehmen und ihr eigenes Land zu verlassen. In diesem Fall ist es die letzte 

Möglichkeit für den Menschen und Risiko für eigene Kosten im Land übersteigen 

Risiko von Konvertierung Gelder durch und in etwas nicht Gesichertes und 

Unbekanntes. Dies beweist auch selbst die Entstehung von Bitcoin – 2009 nach 

den Bankenkrise, wenn man eine Alternative für Geldspeichern brauchte und 

schon kein Vertrauen an die Banks hatte.  

Auch gilt es für geschlossene und Totalitärländer, wo die Menschen auch 

keine Möglichkeit haben, irgendwie vom oder nach draußen Gelder oder 

                                                 
1 Sunzi: Über die Kriegskunst, Sun Bin: Über die Kriegskunst, in der Übersetzung von Zhong 

Yingjie, Verlag Volkschina. Beijing, ISBN 978-7-119-04486-6 
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notwendige Waren zu ex-/importieren. Dabei helfen Cyber-Währungen, weil sie 

weltweit frei konvertiert werden. In solchen Ländern auch illegale Taten mit 

Crypto-Währungen seitens der Bevölkerung können oft eher als begründeter 

Bedarf, und nicht als Strafverfahren klassifiziert werden.  

Mit der Vermeidung der Besteuerung ist es auch nicht alles so einfach. Die 

Leute möchten immer Besteuerung zu vermeiden, darum benutzt man Cyber-

Währungen. Aber falls es im Land zu viele Nutzer, insbesondere unter den Leuten 

mit niedrigen Einkommen, in Cyber-Wehrungen investieren, kann es auch zeigen, 

dass Niveau der Armut zu hoch ist und Steuersätze zu hoch sind. In diesem Fall 

soll die Frage studiert werden, ob es sich lohnt Steuersätze zu reduzieren. 

Einerseits wird es zur Reduzierung von Einkommen zum Budget führen, aber 

andererseits werden die Leute weniger Bedarf an Investierung in riskante Cyber-

Währungen haben. Mit der Zeit normalisiert sich die Situation und Budget wird 

dieselbe oder noch höhere Einnahmen wegen Steigerung der Menge von 

offizinalen Zahlern bekommen.  

In diesem Fall können Cyber-Währungen und Blockchain helfen 

Regierungs- und Gesellschaftsprobleme zu entdecken und zu lösen. Aber 

selbstverständlich für Regierungen für Durchführung der Operationen mit Cyber-

Währung für große Summen müssen Kontrollmaßnahmen umgesetzt werden, um 

Finanzierung von Terrorismus, Drogenhandel, Menschentrafik, globale 

Geldwäsche und Sanktionenvermeidung zu bekämpfen. Unter solchen 

Bedingungen wird es sichtbar wo „gefährliche“ Finanzströmungen fließen, und 

Benutzung der Möglichkeit Transaktionen für den kleinen Summen aber im großen 

Maß durchzuführen zu ungünstig und sichtbar wird, darum wird es kein Ausweg 

für Kriminalität.  

Solche Halbbegrenzungen und Nutzung von positiven Seiten beiden 

Technologien können nicht nur helfen Niveau der Kriminalität zu reduzieren, 

sondern auch als Regulator mit hoher Akzeptanz dienen. Dafür ist Konzept und 

Rahmenbedingungen für meisten Länder notwendig. Auch müssen die 

Regierungen dafür entsprechende Atmosphäre und Promotion mit Garantien 

seitens des Staates schaffen, erst dann kann dieses Mechanismus richtig und 

effektiv wirken. 
 

 
 

5.2 Регіональні особливості формування транспортно-логістичних 

кластерів в економічних районах України
1
  

На даний час транспортно-логістичні кластери визнано однією з 

найефективніших форм мережевого партнерства в епоху глобалізації, 

цифровізації та економіки знань. При цьому процеси глобалізації підсилюють 

роль кластерів в економіці різних країн світу і сприяють їх подальшому 

                                                 
1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки 

промисловості НАН України «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових 

регіонів України» (ІV кв. 2021 р. – I кв. 2024 р.). 
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становленню і функціонуванню. Ці структури стали свого роду «драйвером» 

економіки, «точкою зростання», яка задає сучасний вектор розвитку 

глобальної екосистеми, логістичних мереж і транспортної інфраструктури.  

Світова практика переконливо доводить ефективність створення й 

функціонування різних видів кластерів. Так, третина компаній, які працюють 

у межах кластерів, мають тенденцію стабільного зростання рівня зайнятості. 

Дослідження в США показують, що нові бізнеси формуються і прогресують 

швидше саме у кластерних структурах.  

Варто відмітити, що на сьогодні формування кластерів стало важливою 

частиною державної політики країн-членів Європейського Союзу. У 

стратегічних документах «Європейський Кластерний Меморандум» (2008 р.) 

і «Віденський Маніфест Кластеризації» (2012 р.) зазначено, що кластерний 

розвиток є основним механізмом підвищення конкурентоспроможності 

економіки країн-членів ЄС, який визначає відповідні пріоритети 

національних програм. 

Якщо розглядати Україну, то до стратегічних напрямів розвитку 

регіональної економіки віднесено трансформацію транспортно-логістичних 

систем на засадах кластеризації. Це відповідає основним положенням Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, «Стратегії національної безпеки 

України», схваленою Указом Президента України від 14.09.2020 р. 

№ 392/2020, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

та Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.  

У главі 7 «Транспорт» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

йдеться про розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної з 

Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T), та удосконалення 

інфраструктурної політики з метою кращого визначення й оцінки 

інфраструктурних проектів щодо різних видів транспорту.  

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яку 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 

695, містить завдання за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури» 

задля досягнення оперативної цілі «Розвиток інфраструктури та цифрова 

трансформація регіонів». У даному стратегічного документі наголошено про 

необхідність сприяння створенню регіональних, міжрегіональних і 

національних кластерів світового рівня, а також інтернаціоналізації 

кластерних ініціатив.  

У Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року, 

яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. 

№ 430-р, до основних завдань, що потребують першочергового вирішення, 

віднесено створення мережі мультимодальних транспортно-логістичних 

кластерів та базових логістичних центрів, «сухих портів», терміналів, 

спеціалізованих перевантажувальних комплексів тощо. 

Отже, у сучасних умовах господарювання транспортно-логістичні 

кластери в економічних районах України є важливим чинником забезпечення 

їх конкурентоспроможності, враховуючи значний транзитний і логістичний 
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потенціал
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
. І особливо це актуально в умовах смарт-спеціалізації, 

модернізації і цифровізації економіки з урахуванням регіональної специфіки 

функціонування економічних районів: Донецький (Донецька, Луганська 

області); Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Чернівецька області); Північно-Західний (Волинська, Рівненська області); 

Поділля (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області); Полісся 

(Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська області); Придніпровський 

(Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області); Причорноморський 

(Миколаївська, Одеська, Херсонська області); Слобожанський (Полтавська, 

Сумська, Харківська області). 

Аналітична оцінка сучасного стану розвитку регіональних транспортно-

логістичних систем показує, що у більшості економічних районів 

спостерігається тенденція зростання обсягів перевезень вантажів 

регіональними філіями АТ «Укрзалізниця». Так, за даними Державної 

служби статистики України, обсяги вантажоперевезень Південно-Західною 

залізницею збільшилися за 2000-2020 рр. на 168,6% (питома вага на 

10,8 відсоткових пункти або з 5,4 до 16,2% загальноукраїнського обсягу); 

Одеською – на 145,8% (частка на 8,5 в.п. або з 4,8 до 13,3%); Південною – на 

59,7% (частка на 5,1 в.п. або з 6,5 до 11,6%); Львівською – на 31,4% (частка 

на 3,4 в.п. або з 7,1 до 10,5%); Придніпровською – на 3,8% (частка на 5,3 в.п. 

або з 31,5 до 36,8%). Однак обсяги перевезень вантажів Донецькою 

залізницею скоротилися за цей період на 71,8% через бойові дії на Сході 

України, а її питома вага в загальноукраїнському обсязі знизилася на 

30,5 відсоткових пункти або з 44,7 до 14,2% (табл. 1).  

За 2000-2020 рр. вантажообіг Одеської залізниці зріс на 71,1%, а частка 

                                                 
1 Трушкіна Н. В. Формування інтегрованої транспортно-логістичної системи в Україні: 

фінансово-правовий аспект. Emergence of public development: financial and legal aspects: 
monograph / Yu. Pasichnyk and etc.; Coventry University; The Academy of Economic Science of 

Ukraine. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. P. 619-629. 
2 Trushkina N. Features of sustainable development of the transport and logistics system in 
Ukraine. Mechanisms for Ensuring Sustainable Development of Society: monograph / Edited by T. 

Nestorenko, A. Ostenda; Katowice School of Technology. Katowice: Wydawnictwo WST w 

Katowicach, 2019. P. 128-139. 
3 Іванов С. В., Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В. Передумови формування та перспективи 

розвитку транспортно-логістичного кластера в Причорноморському економічному районі. 

Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 46. Ч. 2. С. 16-24.  
4 Іванов С. В., Ляшенко В. І., Шамілева Л. Л., Трушкіна Н. В. Тенденції розвитку 

транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району. Вісник 

економічної науки України. 2019. № 2(37). С. 143-150.  
5 Ivanov S., Dzwigol H., Trushkina N. Proposals for the Formation of a Transport and Logistics 

Cluster as an Institution of Regional Development (on the Example of Donetsk Economic Region). 

Economic Herald of the Donbas. 2019. No. 4(58). P. 51-60.  
6 Ляшенко В. І., Осадча Н. В., Трушкіна Н. В. Інституційні умови підвищення ефективності 

використання транзитного потенціалу Придніпровського економічного району. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні економічні відносини 
та світове господарство. 2020. Вип. 34. С. 137-146.  
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на 14,1 в.п. або з 20,7 до 34,8% загальнодержавного вантажообігу 

залізничного транспорту загального користування; Південно-Західної – на 

22,4% (частка на 3,7 в.п. або з 17,8 до 21,5%); Південної – на 20,6% (частка на 

1,4 в.п. або з 7,6 до 9%). Разом з тим вантажообіг Донецької залізниці 

знизився на 66,8% (питома вага на 13,1 в.п. або з 19,5 до 6,4% 

загальнодержавного вантажообігу залізничного транспорту загального 

користування); Придніпровської – на 22,4% (частка на 5,4 в.п. або з 23 до 

17,6%) (табл. 2).  

Таблиця 1 – Динаміка обсягів відправлення вантажів залізничним 

транспортом загального користування 

Роки 
Регіональні філії АТ «Укрзалізниця», млн т 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2000 132,4 21,0 14,2 93,3 15,9 19,1 

2005 157,8 25,1 24,6 112,0 27,9 31,5 

2010 142,4 20,6 27,5 110,4 29,1 28,0 

2013 139,0 22,5 30,0 118,3 37,7 29,8 

2014 99,4 22,8 27,6 107,9 38,5 29,0 

2015 69,2 24,3 29,7 104,9 37,1 29,1 

2016 71,7 23,6 31,3 99,4 36,9 29,2 

2017 48,7 27,0 32,4 97,6 40,8 30,8 

2018 45,4 26,4 31,5 96,7 38,5 29,1 

2019 41,2 27,0 33,2 96,7 40,6 29,8 

2020 37,3 27,6 34,9 96,8 42,7 30,5 

Примітки: Донецька залізниця (1); Львівська (2); Одеська (3); Придніпровська (4); 
Південно-Західна (5); Південна (6) 

Джерело: складено авторами на основі інформаційно-аналітичних матеріалів Державної 

служби статистики України 
 

Таблиця 2 – Динаміка вантажообігу залізничного транспорту 

загального користування 

Роки 
Регіональні філії АТ «Укрзалізниця», млрд ткм 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2000 33,7 19,7 35,7 39,8 30,8 13,1 

2005 36,9 22,5 51,6 48,1 42,3 22,6 

2010 37,3 18,6 54,1 45,4 42,4 20,3 

2013 34,6 19,2 60,7 44,6 46,7 18,6 

2014 22,8 20,0 62,2 36,7 46,7 21,8 

2015 13,8 21,0 66,1 30,2 42,2 21,8 

2016 17,5 21,1 58,5 31,2 38,4 20,9 

2017 13,2 22,2 61,6 32,0 42,8 20,1 

2018 13,2 21,9 59,5 32,8 41,4 17,5 

2019 11,6 19,3 62,2 31,2 41,7 15,8 

2020 11,2 18,9 61,1 30,9 37,7 15,8 

Примітки: Донецька залізниця (1); Львівська (2); Одеська (3); Придніпровська (4); 
Південно-Західна (5); Південна (6) 

Джерело: складено авторами на основі інформаційно-аналітичних матеріалів Державної 

служби статистики України 
 

За даними Головного управління статистики у 24 областях, обсяги 

перевезених вантажів залізничним транспортом у районі «Поділля» зросли в 
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2020 р. порівняно з 2000 р. на 279,2%; Північно-Західному – на 96,8%; 

Слобожанському – на 82,6%; Причорноморському – на 78,2%; «Полісся» – на 

63,5%; Придніпровському – на 17,5%; Карпатському – на 4,8%. У 

Донецькому економічному районі значення даного показника скоротилося на 

61,8% (табл. 3). 

Таблиця 3 – Обсяги перевезених вантажів залізничним 

транспортом в економічних районах, тис. т 

Економічний район 
Роки 

2000 2005 2010 2015 2020 

Донецький 99000,0 110100,0 94900,0 69200,0 37800,0 

Карпатський 12674,1 15574,4 8089,8 9816,7 13285,9 

Північно-Західний 5044,9 9060,5 10084,7 8660,6 9928,2 

Поділля 3088,5 5297,1 5653,9 10185,7 11712,9 

Полісся 14726,3 23457,3 25361,8 25486,0 24078,8 

Придніпровський 89449,2 110639,8 110775,1 111419,6 105105,9 

Причорноморський 20090,3 35716,1 37851,5 40264,8 35806,3 

Слобожанський 34362,8 57008,5 51513,9 54335,9 62735,4 

Джерело: складено авторами на основі аналітично-інформаційних матеріалів Головного 
управління статистики у 24 областях України 

 

Як показує статистичний аналіз, обсяги вантажоперевезень 

автомобільним транспортом збільшилися за 2000-2020 рр. у 

Придніпровському економічному районі на 56,3%; Північно-Західному – на 

52,8%; Слобожанському – на 47,1%; «Полісся» – на 43,3%; «Поділля» – на 

31,8%; у Причорноморському районі – на 18,1%. 

Але у ряді економічних районів, навпаки, обсяги перевезених вантажів 

автомобільним транспортом за досліджуваний період знизилися. Так, у 

Донецькому районі цей показник зменшився на 34,3%, а у Карпатському – на 

7,7% (табл. 4). 

Таблиця 4 – Обсяги перевезених вантажів автомобільним 

транспортом в економічних районах, тис. т 

Економічний район 
Роки 

2000 2005 2010 2015 2020 

Донецький 151400,0 202300,0 174100,0 104300,0 99500,0 

Карпатський 59180,6 52267,7 47649,5 48654,2 54641,8 

Північно-Західний 23068,6 28769,4 23850,4 23077,1 35243,7 

Поділля 66632,0 61010,8 61241,6 71386,1 87836,7 

Полісся 112709,6 130240,9 117592,0 128092,2 161472,9 

Придніпровський 291308,4 375029,5 452196,2 372689,6 455341,5 

Причорноморський 51618,0 65235,8 61792,3 52539,7 60951,9 

Слобожанський 142473,2 158803,0 181681,3 201331,4 209575,9 

Джерело: складено авторами на основі аналітично-інформаційних матеріалів Головного 
управління статистики у 24 областях України 

 

Варто відмітити, що в економічних районах спостерігається негативна 

тенденція розвитку водного транспорту. Наприклад, у Донецькому районі 

обсяги перевезення вантажів водним транспортом скоротилися у 2020 р. 

порівняно з 2000 р. на 56,8%; Причорноморському – на 49,5%; 
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Придніпровському – на 21,4% (табл. 5).  

Таблиця 5 – Обсяги перевезених вантажів водним транспортом в 

економічних районах, тис. т 

Економічний район 
Роки 

2000 2005 2010 2015 2020 

Донецький 327,1 – 288,1 535,7 141,2 

Карпатський – – – – – 

Північно-Західний – – – – – 

Поділля 2,7 – – – – 

Полісся 108,9 259,1 90,0 – – 

Придніпровський 859,0 2366,2 1065,7 819,6 675,6 

Причорноморський 5446,4 8684,3 4661,0 2841,3 2750,6 

Слобожанський – – – – 52,0 

Джерело: складено авторами на основі аналітично-інформаційних матеріалів Головного 

управління статистики у 24 областях України 
 

У зв’язку з цим регіональним і місцевим органам самоврядування 

необхідно приділити значну увагу саме розвитку водного транспорту. І для 

цього слід шукати нетрадиційні джерела фінансування – венчурний капітал, 

факторинг, кошти інвестиційних фондів і міжнародних фінансових 

організацій, зелені інвестиції тощо. Особливо це актуально з переходом до 

зеленої економіки, оскільки водний транспорт є більш екологічним 

порівняно з автомобільним. І це відповідає ключовим положенням «Зеленого 

пакту для Європи» або Європейському Зеленому курсу
1
,
2
,
3
,
4
. 

Крім цього, необхідно зазначити, що в обстежених економічних 

районах існують суттєві проблеми функціонування повітряного транспорту 

(табл. 6), які потребують кардинального вирішення. Для цього доцільно 

розробляти комплекс заходів з антикризового управління розвитком 

авіаційного транспорту у рамках Національної транспортної стратегії 

України на період до 2030 року і Державної цільової науково-технічної 

програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки. 

На даний час функціонування транспортно-логістичних систем 

регламентується у Стратегіях регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

(табл. 7). Ці стратегічні документи відповідають Цілям сталого розвитку до 

2030 року та основним положенням Державної стратегії регіонального 

                                                 
1 Dzwigol H., Trushkina N., Kwilinski A. The Organizational and Economic Mechanism of 

Implementing the Concept of Green Logistics. Virtual Economics. 2021. Vol. 4. No. 2. P. 74-108.  
2 Drachuk Yu., Trushkina N., Serhieieva O., Snitko Ye., Belyaeva G. Standardization of Business 

Processes in the Transportation Sector. Open Journal of Business and Management. 2021. Vol. 9. 

P. 2312-2328.  
3 Dźwigoł H., Kwilinski A., Trushkina N. Green Logistics as a Sustainable Development Concept 

of Logistics Systems in a Circular Economy. Proceedings of the 37th International Business 

Information Management Association, 1-2 April 2021. Cordoba, Spain: IBIMA Publishing, 2021. 
P. 10862-10874. 
4 Ляшенко В. І., Цвірко О. О., Трушкіна Н. В. Зелена трансформація транспортно-

логістичної системи Причорноморського регіону в контексті Європейського Зеленого 

Курсу. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 68. С. 64-76.  
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розвитку на період до 2027 року «Розвиток та єдність, орієнтовані на 

людину», у якій до першочергових цілей включено формування згуртованої 

країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах. 

Досягнення поставленої цілі має відбуватися за рахунок модернізації 

інфраструктури (у тому числі транспортної) для підвищення інвестиційної 

привабливості територій (табл. 8). 

Таблиця 6 - Обсяги перевезених вантажів авіаційним транспортом 

в економічних районах, тис. т 

Економічний район 
Роки 

2000 2005 2010 2015 2020 

Донецький 0,2 0,4 0,4 – – 

Карпатський – – – – – 

Північно-Західний – – – – – 

Поділля – – – – – 

Полісся – 17,0 19,0 0,4 1,0 

Придніпровський 6,7 27,2 10,3 6,0 5,1 

Причорноморський – – – – – 

Слобожанський – – – – 0,3 

Джерело: складено авторами на основі аналітично-інформаційних матеріалів Головного 
управління статистики у 24 областях України 

Таблиця 7 - Стратегічні цілі розвитку до 2027 року в частині 

трансформації регіональних транспортно-логістичних систем 
Економічний 

район 
Регіональні стратегічні цілі 

Донецький 
Оновлена, конкурентоспроможна економіка (Донецька) 

Відновлення критичної інфраструктури регіону (Луганська) 

Карпатський 

Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності регіональної 

економіки (Закарпатська) 

Розвиток інфраструктури регіону (Івано-Франківська) 

Збалансований просторовий розвиток (Львівська область) 

Просторове планування та розвиток інфраструктури області(Чернівецька область) 

Північно-

Західний 

Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації) (Волинська 

область) 

Збалансований розвиток територій області (Рівненська) 

Поділля 

Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку 

(Вінницька область) 

Підвищення конкурентоспроможності регіону (Тернопільська область) 

Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки (Хмельницька 

область) 

Полісся 

Посилення конкурентних економічних переваг регіону (Житомирська область) 

Сталий розвиток територій населених пунктів і громад (Київська область) 

Висока якість життя: екологія, безпека, інфраструктура (Черкаська область) 

Комфортні та безпечні умови для життя (Чернігівська) 

Придніпров-

ський 

Забезпечення якісних умов життя (Дніпропетровська) 

Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-

спеціалізації) у національному та глобальному просторі (Запорізька область) 

Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на 

засадах смарт-спеціалізації (Кіровоградська область) 

Розвиток регіональної інфраструктури (Сумська область) 

Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення 

інноваційної та інвестиційної інфраструктури (Харківська область) 
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Закінчення табл. 7 

Економічний 

район 
Регіональні стратегічні цілі 

Причорномор-
ський 

Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки (Миколаївська область) 

Ефективний економічний простір (Одеська область) 

Слобожан-
ський 

Регіональний економічний розвиток з урахуванням діджиталізації та інноваційно-
інвестиційних процесів (Херсонська область) 

Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем 

та охорона довкілля (Полтавська область) 

Джерело: складено авторами на основі Стратегій регіонального розвитку областей 

України на період до 2027 року 
 

Таблиця 8 - Операційні цілі розвитку до 2027 року в частині 

модернізації транспортно-логістичної інфраструктури в регіонах 
Економічний 

район 
Операційні цілі 

Донецький 

Транспортна доступність та просторове сполучення – підвищення якості та 

доступності транспортно-логістичних послуг з урахуванням внутрішніх та 

міжрегіональних зв’язків шляхом створення транспортно-логістичних кластерів та 

базових логістичних центрів з урахуванням переорієнтації транспортних потоків 

(Донецька область) 

Відновлення інфраструктури: логістика, енергозабезпечення – відновлення 

транспортно-логістичної інфраструктури та покращення транспортного 
сполучення з урахуванням вимог інклюзивності (Луганська область) 

Карпатський 

Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури 

(Закарпатська область) 

Розвиток дорожньо-транспортної, логістичної, прикордонної інфраструктури 

(Івано-Франківська область) 

Дорожньо-транспортна, логістична, транскордонна та 

інформаційно-комунікаційна інфраструктура (Львівська область) 

Забезпечення розвитку інфраструктури регіону (Чернівецька область) 

Північно-

Західний 

Розвиток інноваційно-інвестиційної дорожньо-транспортної 

логістичної інфраструктури регіону (Волинська область) 

Забезпечення розвитку інфраструктури територій – розвиток транзитного 

потенціалу і транспортної інфраструктури (Рівненська область) 

Поділля 

Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, 

міжрегіональних та міжнародних зв’язків (Вінницька область) 

Стимулювання залучення інвестицій – розвиток дорожньо-транспортного та 

логістичного потенціалу (Тернопільська область) 

Підвищення потенціалу реалізації регіональної продукції на основі розвитку 

логістично-транспортних систем (Хмельницька область) 

Полісся 

Активізація точок зростання регіональної економіки шляхом створення 

транспортно-логістичних центрів (Житомирська область) 

Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону (Київська область) 

Розвиток і модернізація інфраструктури – підвищення транспортної доступності, 

розвиток логістичного потенціалу регіону (Черкаська область) 

Розвиток транспортної інфраструктури (Чернігівська область) 

Придніпров-

ський 

Розвиток інфраструктури регіону, благоустрій територій (Дніпропетровська 
область) 

Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в умовах зовнішніх 
викликів (Запорізька область) 

Створення сприятливого клімату для залучення інвестицій шляхом модернізації і 

подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та логістичного 

потенціалу (Кіровоградська область) 
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Закінчення табл. 8 

Економічний 

район 
Регіональні стратегічні цілі 

Причорномор-

ський 

Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору 

економіки – розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу 

(Миколаївська область) 

Розбудова та розвиток національного логістичного хабу – визначення базової 

мережі для планування мультимодальних вантажних перевезень; відновлення 

транзитного потенціалу (Одеська область) 

Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення (Херсонська область) 

Слобожан-

ський 

Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості – 

оптимізація транспортної мережі; сприяння розвитку річкового та повітряного 

транспорту (Полтавська область) 

Транспортна доступність – розбудова дорожньої інфраструктури; відновлення 

авіаційного сполучення (Сумська область) 

Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення (Харківська область) 

Джерело: складено авторами на основі Стратегій регіонального розвитку областей 
України на період до 2027 року 

 

Таблиця 9 – Використання понятійно-категоріального апарату з 

питань кластеризації економіки в стратегічних документах регіонів 

Область 

Використані терміни 

кластеризація 
кластерний 

підхід 

кластерний 

розвиток 

кластерні 

ініціативи 
кластер 

Вінницька     + 

Волинська     + 

Дніпропетровська  +  + + 

Донецька     + 

Житомирська     + 

Закарпатська  + + + + 

Запорізька +   + + 

Івано-Франківська +   + + 

Кіровоградська +   + + 

Київська +   + + 

Луганська  +   + 

Львівська  +   + 

Миколаївська +   + + 

Одеська +   + + 

Полтавська     + 

Рівненська     + 

Сумська    + + 

Тернопільська + +   + 

Харківська + +   + 

Херсонська +   + + 

Хмельницька +    + 

Черкаська  +   + 

Чернівецька     + 

Чернігівська +   + + 

Джерело: складено авторами на основі Стратегій регіонального розвитку областей 

України на період до 2027 року 
 

Як свідчить виконаний аналіз, тільки у 4 стратегіях регіонального 

розвитку зазначено про необхідність створення транспортно-логістичного 
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кластеру. Здебільшого у документах використовуються такі терміни, як 

«транспортно-логістична інфраструктура» (16 регіонів); «логістичний центр» 

(14 регіонів); «дорожньо-транспортна інфраструктура» (8 регіонів); 

«транспортно-логістичний хаб» (4 регіони); «транспортно-логістична 

система» (4 регіони); «транспортний комплекс» (3 регіони) (табл. 10).  

Таблиця 10 – Застосування поняття «транспортно-логістичний 

кластер» у стратегічних документах регіонального розвитку 

Область 
Використана термінологія 

ДТІ ТЛХ ТЛІ ТЛК ЛЦ ТКР ТЛСР 

Вінницька        

Волинська        

Дніпропетровська        

Донецька        

Житомирська        

Закарпатська        

Запорізька        

Івано-Франківська        

Кіровоградська        

Київська        

Луганська        

Львівська        

Миколаївська        

Одеська        

Полтавська        

Рівненська        

Сумська        

Тернопільська        

Харківська        

Херсонська        

Хмельницька        

Черкаська        

Чернівецька        

Чернігівська        

Примітки: ДТІ – дорожньо-транспортна інфраструктура; ТЛХ – транспортно-

логістичний хаб; ТЛІ – транспортно-логістична інфраструктура; ТЛК – транспортно-
логістичний кластер; ЛЦ – логістичний центр; ТКР – транспортний комплекс регіону; 

ТЛСР – транспортно-логістична система регіону. 

Джерело: складено авторами на основі Стратегій регіонального розвитку областей 

України на період до 2027 року. 

Отже, у результаті проведеного дослідження виявлено, що на 

сучасному етапі розвитку регіональної економіки доцільним є трансформація 

транспортно-логістичних систем в економічних районах України на засадах 

кластеризації з урахуванням їх специфіки.  

У даній роботі обґрунтовано науково-методичний підхід до 

забезпечення належних умов (інституційних, фінансових, організаційних, 

економічних тощо) для створення транспортно-логістичного кластера. На 

рис. 1 наведено структурно-логічну схему розроблення Концепції створення 

транспортно-логістичного кластера в економічному районі України, яка 

включає чотири етапи. 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

123 

 
Рисунок 1 – Основні етапи розроблення Концепції створення 

транспортно-логістичного кластеру в економічному районі 
Джерело: авторська розробка. 

 

Етап I. Аналіз діагностики умов формування. Здійснюється аналіз та 

діагностика умов формування кластера, тобто йдеться про маркетингові 

дослідження та оцінювання спрямованості діяльності. 

Маркетингові дослідження включають вивчення ринку товарів і 

послуг, чинників попиту та пропозиції, цінової динаміки, аналіз конкурентів 

та оцінювання конкурентних переваг. Підприємства здійснюють 

маркетингові дослідження або власними силами, або доручають 

спеціалізованим організаціям – консалтинговим фірмам. До чинників, які 

необхідно враховувати при дослідженні сучасного стану ринку транспортно-

логістичних послуг, можна віднести: 

оцінювання екзогенних аспектів макросередовища. Макросередовище – 

це зовнішні чинники, які впливають діяльність підприємств. До параметрів 

макросередовища слід включити глобальні, політичні, економічні, фінансові, 

Ключова мета – створення й розвиток ефективного  

та конкурентоспроможного транспортно-логістичного кластера 

Етап І. Аналіз і діагностика належних умов формування 

Маркетингові дослідження та аналіз кон’юнктури регіонального  

ринку транспортно-логістичних послуг 

Оцінювання спрямування діяльності кластера 

Етап ІІ. Розроблення механізму формування кластера 

Виявлення потенційних учасників кластера 

Визначення принципів функціонування кластера 

Розроблення положень і договорів про спільну діяльність 

Визначення кадрового потенціалу учасників кластера 

Етап ІІІ. Формування кластера 

Науково-методичне обгрунтування й розроблення кластерної моделі 

Формування організаційної структури управління 

Визначення необхідного ресурсного забезпечення 

Розроблення механізму фінансового забезпечення  

Визначення норм і правил взаємодії між учасниками кластера 

Етап IV. Оцінювання очікуваного синергетичного (економічного, 

соціального, екологічного) ефекту від створення кластера 

Оцінювання ефективності кластера та його стратегічного розвитку 
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природні, технологічні, цифрові тенденції тощо. Структура регіональної 

економіки, рівень інфляції, податкова політика, стан фінансової системи та 

купівельної спроможності населення впливають на виробництво та розвиток 

транспортно-експедиційного комплексу. Технологічні тенденції виявляються 

з метою оцінювання рівня інноваційного розвитку. Міжнародні події, що 

впливають на розвиток світового та європейського ринків 

вантажоперевезень, динаміка світових тарифів виявляються за допомогою 

оцінки міжнародних аспектів макросередовища; 

оцінювання конкурентних переваг регіональних транспортно-

логістичних систем в економічних районах. Доцільно виконати SWOT-

аналіз, що показує, яким чином варто використовувати сильні сторони 

ендогенного середовища для реалізації можливостей екзогенного 

середовища. Головне внутрішнє завдання полягає у переведенні слабких 

сторін у сильні. Вирішенню цих завдань мають бути присвячено програмно-

цільові інноваційні пропозиції щодо розвитку транспортно-логістичного 

кластера; 

аналіз цінового чинника. Ціновий чинник найбільш помітний при 

оцінюванні рівня конкурентоспроможності компаній та визначенні їх 

конкурентних переваг. Рівень тарифів впливає на залучення нових 

споживачів транспортно-логістичних послуг, збільшення обсягів 

вантажоперевезень; 

оцінювання впливу чинника попиту. Дослідження чинника попиту 

полягає у виявленні мотивів, які спонукають споживачів використовувати 

комплексне транспортно-логістичне обслуговування. Необхідно виявити 

споживчу цінність, що показує, якою мірою пропозиція відповідає попиту. 

Оцінювання спрямованості діяльності підприємств, з яких 

передбачається організовувати кластерну структуру, здійснюється на основі 

аналізу конкурентних переваг у сферах транспорту й логістики, на базі яких 

буде створено кластер. 

Для розрахунків використовують коефіцієнти локалізації; виробництва 

продукції/послуг на душу населення; спеціалізації комплексу регіональної 

економіки.  

Коефіцієнт локалізації визначається відношенням питомої ваги даної 

сфери діяльності в структурі регіону до питомої ваги тієї ж галузі в 

економічному районі. Розрахунки можуть бути здійснено за обсягами 

виробленої продукції або наданих послуг, основними фондами, чисельністю 

основного персоналу, продуктивністю праці, фондовіддачею, інвестиціями в 

основний капітал, іноземними інвестиціями, обсягами експорту й імпорту. 

Чим більша концентрація (або локалізація) даного виду економічної 

діяльності в регіоні, тим більше значення коефіцієнта. Якщо значення 

коефіцієнту більше 1, то локалізація сфери в регіоні перевищує середню 

частку цієї галузі у валовому випуску економічного району. 

Коефіцієнт спеціалізації регіону на цьому виді діяльності визначається 

відношенням частки регіону в економічному районі по даній галузі до 
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питомої ваги регіону у ВРП економічного району. При цьому слід зазначити, 

що коефіцієнти локалізації та спеціалізації не можна сприймати як різні 

коефіцієнти. Вони мають однаковий зміст, але по-різному обчислюються. 

Етап ІІ. Розроблення механізму формування транспортно-

логістичного кластера. 

Виявлення потенційних учасників кластера. Передбачає мотивацію 

потенційних учасників кластера з їхньої потреби у зростанні рівня 

інвестиційної привабливості. 

Можливість зростання та подальшого розвитку, надійність і стійкість 

розвитку є для підприємств важливим мотиваційним чинником. Партнерські 

взаємовідносини між учасниками кластера сприяють підвищенню рівня 

конкурентоспроможності на ринку транспортно-логістичних послуг і 

розумінню того, що будь-яке з компаній має певну залежність від діяльності 

іншого підприємства. При реалізації цього етапу важливо визначити рівень 

взаємозалежності кожного з потенційних учасників задля подальшого 

моделювання організаційної структури кластера. 

Визначення принципів функціонування кластера, до яких відносяться 

такі: 

відсутність юридичної залежності, збереження господарської та 

правової самостійності; 

загальна стратегічна мета учасників (довгострокова мета розвитку 

кластера та загальна корпоративна стратегія мають бути загальними для всіх 

учасників; 

єдина система координації підприємств; загальна організаційна 

культура кластера
1
,
2
,
3
, в основі якої лежать ідеї, погляди, основні цінності, що 

розділяються усіма учасниками; 

комплексний підхід та інтегрований взаємозв'язок (комплексне 

використання об’єктів транспортної та логістичної інфраструктури всіма 

учасниками кластера). 

Основними критеріями формування транспортно-логістичного кластера 

є: географічна близькість учасників та їх горизонтальна інтеграція; 

економічна, соціальна та стратегічна значущість ринку праці для регіону; 

розвиток виробничої та соціальної інфраструктури; наявність довгострокових 

партнерських взаємовідносин між учасниками. 

                                                 
1 Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Цифрова трансформація організаційної культури 

підприємств: особливості, бар’єри та драйвери. Сучасні процеси трансформації у бізнесі та 

виробництві: теорія, методологія, практика (зовнішньоекономічна діяльність, промислове 
виробництво та транспорт): монографія / За ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної; Нац. 

металургійна академія України. Дніпро: Пороги, 2019. С. 340-350. 
2 Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Маркетингова стратегія управління розвитком 
організаційної культури підприємства. Проблеми економіки. 2020. № 2. С. 303-311.  
3 Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Організаційна культура підприємства в системі 

корпоративної соціальної відповідальності. Держава та регіони. Сер.: Економіка 
та підприємництво. 2020. № 3(114). Ч. ІІ. С. 14-21.  
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Розроблення положень і договорів про спільну діяльність. Забезпечення 

високої скоординованості та продуктивності роботи учасників у принципово 

новій інтегрованій транспортно-логістичній системі, зміцнення їхньої 

взаємодії. Необхідним є розроблення норм співпраці учасників кластера, які 

чітко визначають юридичну та господарську самостійність підприємств, 

заснованих на немайновому принципі взаємодії. Норми та положення про 

взаємозв'язок та взаємозалежність учасників мають враховувати такі дії, як: 

право та умови входження підприємства до кластера та виходу з нього; 

визначення наслідків виходу підприємства із кластера та його 

подальшого функціонування; 

визначення норм, що стосуються учасників, які порушують умови 

функціонування кластера та етику ведення бізнесу, прийняту у кластері. 

Визначення кадрового потенціалу учасників кластера. Оцінювання 

рівня кадрового потенціалу має базуватися на таких положеннях: 

визначення рівня кваліфікації кадрів; стабільність кадрового складу; 

аналіз кадрових потреб, можливостей навчання і способів залучення 

фахівців. 

Етап ІІІ. Формування кластеру – розроблення кластерної моделі 

організації логістичної діяльності в економічному районі. 

 Формування кластеру полягає в розробці його організаційної 

структури, вихідними умовами для якої визначено чинники екзогенного 

середовища, стратегічну концепцію, тип підприємств, організаційну 

концепцію. Чинники ендогенного середовища виявляються на основі 

промислової політики. Організаційна концепція ґрунтується на класифікації 

кластерів. 

Найважливішою складовою транспортно-логістичного кластера 

виступатимуть транспортні та логістичні підприємства, що формують його 

ядро (рис. 2). Саме ядро кластерного утворення є найбільш інвестиційно 

привабливою його частиною та джерелом зростання основних конкурентних 

переваг економічного району. 

Для підвищення ефективності кластера особливе значення мають спосіб 

і можливість його учасників гнучко використовувати сучасний фінансовий 

інструментарій і механізми у процесі своєї діяльності
1
,
2
. Тому 

найважливішим елементом кластера є його фінансово-кредитна складова. До 

неї можна віднести регіональний банк, який має розгалужену мережу філій 

                                                 
1 Трушкіна Н. В. Сучасний стан і тенденції інвестування розвитку транспортно-логістичної 

системи України в умовах перманентної кризи. Теорія та методологія формування 
інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб’єктів національного господарства: 

монографія / За ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп; Нац. металургійна академія України, 

Запорізький нац. ун-т. Дніпро: Журфонд, 2019. С. 382-391. 
2 Trushkina N. Financial ensuring mechanism of management innovative development of the 

transport-logistics system. Organizational-economic mechanism of management innovative 

development of economic entities: collective monograph / Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / 

Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 3. P. 227-236. 
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на території економічного району. Невід'ємною частиною фінансово-

кредитної складової кластерного об’єднання можуть бути також філії та 

додаткові офіси великих національних і міжнародних банків, які мають вищі 

показники конкурентних переваг на міжнародному рівні, ніж регіональні 

банки. Оскільки значна частка транспортно-логістичних послуг кластера 

може експортуватися, то національні та міжнародні банки мають 

забезпечувати зовнішні фінансові зв'язки кластерної структури та значно 

знижувати транзакційні витрати. Слід зазначити, що економічний інтерес 

участі таких банків у кластерному утворенні полягатиме, як показує 

міжнародний досвід, не у виведенні коштів за межі кластера, а у 

фінансуванні його учасників. 
 

 
Рисунок 2 – Структурно-логічна схема взаємодії основних 

елементів транспортно-логістичного кластера 
Джерело: авторська розробка 

 

Для реалізації кластерного підходу до формування транспортно-

логістичного кластеру доцільно застосовувати ефективні інструменти 

впровадження інновацій і поширення технологічних новацій
1
. Як один з 

таких інструментів пропонується використання лізингового механізму, що 

                                                 
1 Трушкіна Н. В. Інноваційний розвиток національної транспортно-логістичної системи в 
Україні. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в 

умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): монографія / За ред. 

Л.М. Савчук; Нац. металургійна академія України. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 

С. 401-408. 
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дозволяє знизити фінансове навантаження на підприємства та установи, що 

формують ядро кластера. Через лізинговий механізм з'являється можливість 

упровадження та використання новітніх світових технологій для підвищення 

конкурентоспроможності транспортно-логістичних послуг на національному 

та глобальному рівнях. Тісна взаємодія між лізингоодержувачем і джерелами 

нових технологій встановлюється через лізингову компанію. І тому стає 

можливим оперативний і кваліфікований супровід об'єкта під час 

використання лізингу. Таким чином, формується додаткова мережа 

підприємств, що ефективно працює в рамках кластерної структури. Це, в 

свою чергу, дозволяє оптимізувати фінансові потоки та інноваційну 

взаємодію між учасниками кластера. 

Наступна структурна складова кластера представляється у вигляді 

сукупності компаній, які надають інформаційно-консультаційні послуги та 

створюють інформаційний продукт. Це рекламні, інформаційно-

консалтингові, аудиторські компанії, наукові установи, заклади вищої освіти, 

центри підвищення кваліфікації персоналу. Інформаційно-інноваційна 

складова кластера забезпечує інформаційну взаємодію між учасниками, 

дозволяє скоротити час впровадження та освоєння інновацій, створює 

передумови для формування єдиного інформаційного простору кластерного 

утворення. 

Формування кластера пов'язано з налагодженням співробітництва між 

його учасниками, у результаті якого формуються єдині економічні, 

технологічні та організаційні умови для спільної діяльності. Отже, 

створюється кластерна модель
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
, усі учасники якої мають єдину 

стратегічну мету і прагнуть до забезпечення стабільності, надійності та 

безпеки. Найважливішу роль у забезпеченні єдності в кластері відіграють 

регіональні та місцеві органи самоврядування, оскільки створюють рамкові 

умови взаємодії учасників, формуючи міжнародний імідж кластера, і 

займаються модернізацією транспортної інфраструктури в регіонах. 

                                                 
1 Трушкіна Н. В. Прогнозування розвитку регіональної транспортно-логістичної системи 
Причорноморського економічного району. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 

51. С. 155-165.  
2 Трушкіна Н. В. Розроблення моделі економічного зростання регіональної транспортно-
логістичної системи (на прикладі Причорноморського економічного району). 

Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 58. Ч. 2. С. 76-80.  
3 Пушак Г. І., Трушкіна Н. В. Обґрунтування доцільності створення транспортно-
логістичного кластеру в Карпатському економічному районі. Економічний вісник Донбасу. 

2021. № 1(63). С. 61-77.  
4 Trushkina N., Dzwigol H., Kwilinski A. Cluster Model of Organizing Logistics in the Region (on 
the Example of the Economic District “Podillya”). Journal of European Economy. 2021. Vol. 20. 

No. 1. P. 127-145.  
5 Трушкіна Н. В. Кластерна модель організації логістичної діяльності в Причорноморському 
економічному районі. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 62. С. 95-106.  
6 Liashenko V., Ivanov S., Trushkina N. A Conceptual Approach to Forming a Transport and 

Logistics Cluster as a Component of the Region’s Innovative Infrastructure (on the Example of 

Prydniprovsky Economic Region of Ukraine). Virtual Economics. 2021. Vol. 4. No. 1. P. 19-53.  
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Наступним компонентом організаційної структури транспортно-

логістичного кластера є система управління, яка включає процедуру 

прогнозування, планування, організації, контролінгу й регулювання; 

політику управління фінансуванням; систему мотивації; механізм 

ціноутворення; критерії оцінювання ефективності; управління витратами на 

організацію логістичної діяльності
1
,
2
. Одним із компонентів організаційної 

структури кластера є ресурси, які включають природні, матеріальні, 

фінансові, інформаційні, трудові. 

У кластерному утворенні важливе значення має приділятися 

формуванню й розвитку належної організаційної культури
3
,
4
,
5
,
6
,
7
. У процесі 

створення та становлення кластеру організаційна культура окремих 

підприємств частково втрачає деякі свої традиційні елементи (наприклад, 

закритість, одноманітність організаційних форм, обмеження свобод 

персоналу задля досягнення цілей компанії), оскільки формуватиметься 

принципово нова організаційна культура. Така культура має забезпечити 

конструктивні взаємодії між учасниками кластера, які можуть розглядатися 

як рівноправні. Загальною стратегічною метою стає розширення виробництва 

для спільної роботи, зменшення протиріч між учасниками кластера, 

створення умов для зміцнення конкурентних переваг усіх елементів 

кластерної структури. 

Фінансові ресурси кластера є сукупністю залучених коштів 

                                                 
1 Zaloznova Yu., Trushkina N. Management of logistic activities as a mechanism for providing 
sustainable development of enterprises in the digital economy. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. 

No 1. P. 63-80.  
2 Trushkina N. Organizational-economic mechanism of management logistic activity of enterprise: 
essence and structure. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms 

their implementation in the global dimension: collective monograph / VUZF University of 

Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 
2019. Vol. 3. P. 117-125. 
3 Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Модернізація організаційної культури підприємств в 

умовах економіки знань. Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та 
науково-технічного розвитку суб’єктів національного господарства: монографія / за ред. 

Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2020. С. 233-247. 
4 Trushkina N., Abazov R., Rynkevych N., Bakhautdinova G. Digital Transformation 
Organizational Culture under Conditions of the Information Economy. Virtual Economics. 2020. 

Vol. 3. No. 1. P. 7-38.  
5 Kharchyshyna O., Trushkina N. Diagnosis of organizational culture and trends in its 
development in higher education. Modern management: theories, concepts, implementation: 

monograph / M. Duczmal, T. Nestorenko (Eds.). Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2021. P. 294-308. 
6 Харчишина О. В., Трушкіна Н. В. Клієнтоорієнтованість як ключовий принцип 

трансформації організаційної культури підприємства. Moderní aspekty vědy: XІ Díl 

mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 
2021. Str. 128-139. 
7 Харчишина О., Трушкіна Н., Ринкевич Н. Теоретико-методичні та практичні засади 

управління трансформацією організаційної культури підприємств. Věda a perspektivy. 2021. 

№ 3(3). S. 126-146.  
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регіональних структур і фондів, іноземних інвесторів і суб'єктів кластерного 

об’єднання. Серед найбільш значущих статей витрат на організацію 

діяльності кластера слід відзначити витрати на: створення кластера; розвиток 

інфраструктури та її підтримку; реалізацію окремих проєктів і програм. 

Фінансування створення кластера, зазвичай, ведеться з урахуванням 

бюджетних ресурсів або коштів міжнародних фінансових організацій та 

інвестиційних фондів. Фінансування розвитку інфраструктури та окремих 

проєктів у кластерах здійснюється як на основі змішаного фінансування 

(внески підприємств-учасників кластера та бюджетного фінансування (це 

застосовується у Німеччині)
1
, так і за відсутності або з мінімальною участю 

бюджетних ресурсів (наприклад, Великобританія). 

На початкових етапах становлення кластеру ситуація характеризується 

відсутністю позитивних грошових потоків і можливостей повною мірою 

використовувати боргові інструменти, що надаються інституційними 

інвесторами. У такій ситуації доступні такі форми залучення позикового 

капіталу: фінансування з боку постачальників; фінансування дебіторської 

заборгованості (факторинг); венчурне фінансування; модель, яка поєднує 

принципи проєктного та венчурного фінансування. 

Виходячи з вищевикладеного можна зазначити, що структура вказаних 

компонентів може змінюватися у процесі функціонування, але наявність 

самих компонентів у кластерній структурі є обов'язковою умовою його 

успішного розвитку. За суттю, транспортно-логістичний кластер може 

створюватися або як форма партнерства (у вигляді асоціації або громадської 

організації)
2
,
3
, або як бізнес-структура, що складається з багатьох компаній і 

установ, пов'язаних один з одним через координаційну раду – паритетний 

орган влади, бізнесу та науки. 

Координаційна рада може складатися з представників провідних 

підприємств кластера, наукових установ, закладів вищої освіти, топ-

менеджерів компаній, які забезпечують інфраструктурну базу. Мета полягає 

у забезпеченні взаємодії, розподілі ролей і відповідальності між учасниками, 

а також визначенні відповідальності за прийняття управлінських рішень. 

Головним завданням координаційної ради є контроль за реалізацією 

                                                 
1 Ляшенко В. І., Квілінський О. С., Трушкіна Н. В. Особливості розвитку транспортно-

логістичної системи Німеччини в контексті збалансованого сталого розвитку. Stages of 

Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph / Ed. 
by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk; Academy of Economic Science of 

Ukraine. Germany, Nuremberg: Verlag SWG imex GmbH. P. 183-192. 
2 Іванов С. В., Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В. Правові аспекти створення транспортно-
логістичних кластерів в регіонах України. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von 

wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: Collective monograph / 

Akademie der Wirtschaftswissenschaften der Ukraine. Nüremberg: Verlag SWG imex GmbH, 
2020. S. 661-668. 
3 Ляшенко В. І., Осадча Н. В., Трушкіна Н. В. Можливі організаційно-правові форми 

транспортно-логістичного кластеру в Причорноморському економічному районі. 

Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 67. С. 60-70.  
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довгострокової стратегії розвитку, спрямування та координування діяльності 

кластера. До функцій координаційної ради можна віднести такі: визначення 

стратегічної спрямованості розвитку кластера та її підтримка; затвердження 

проєктів щодо інвестиційної діяльності; вирішення юридичних спорів і 

питань, які виникають між учасниками кластера; розвиток і трансформація 

організаційної культури з урахуванням сучасних організаційних і цифрових 

викликів; дотримання встановлених норм і правил у кластері; забезпечення 

вирішення питань щодо управління ризиками логістичної діяльності
1
,
2
. 

Формування організаційної структури полягає у визначенні складу 

кластера і функціональних обов'язків його учасників. Серед ключових 

функціональних обов'язків учасників кластера можна назвати такі: 

здійснення узгоджених планів; розроблення й реалізація власних проєктів, 

які не суперечать із загальною стратегією розвитку кластера; забезпечення 

внутрішнього контролю за діяльністю підприємства; формування та 

забезпечення належного кадрового ресурсу, контроль за поведінкою та 

мотивацією персоналу. 

Для оцінювання та вибору оптимальної організаційної структури (або 

організаційно-правової форми) транспортно-логістичного кластеру 

запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій (метод Т. Сааті)
3
,
4
, 

який дозволяє кількісно визначити важливість критеріїв і враховує 

особливості та вплив екзогенних й ендогенних чинників на створення й 

розвиток кластера.  

Формою подання результатів попарних порівнянь є обернено-

симетрична матриця виду 
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1 Трифонова О.В., Трушкіна Н.В. Управління ризиками логістичної діяльності промислових 

підприємств. Бізнес Інформ. 2018. № 12. С. 268-274. 
2 Трушкіна Н. В., Шкригун Ю. О. Управління логістичною діяльністю підприємства в 
цифровій економіці: теоретичні засади. Наукові інновації та передові технології. 2021. 

№ 2(2). С. 152-166.  
3 Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Метод аналізу ієрархій як інструмент управління 
розвитком організаційної культури підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. 2019. Вип. 6(23). С. 415-425. 
4 Трушкіна Н., Ринкевич Н. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів як шлях 
трансформації організаційної культури підприємств транспортної сфери. Освіта і 

суспільство V: міжнар. зб. наук. пр. / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової; Бердянський 

держ. педаг. ун-т. Ополє: Вид-во Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, 2020. 

С. 230-240. 
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де 
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 відносяться до рядка та стовпця відповідно;  
n  – кількість елементів, що порівнюються;  

ija
 – числа, які відповідають певним градаціям переваги. 

Згідно з даними цієї матриці формується набір локальних пріоритетів за 

допомогою обчислень значень власного вектора і наступною нормалізацією 

його компонент за такою схемою: 
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 – вектор пріоритетів. 

В аналогічний спосіб розраховуються значення величини V. 

Для визначення рівня узгодженості цих оцінок слід розрахувати індекс 

узгодженості 
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де 
nmax

 – максимальне власне значення матриці попарних 

порівнянь. 

Відношення узгодженості визначається за формулою nP

CI
CR 

, 

де nP
 – індекс випадкової узгодженості, значення якого залежать від 

розмірності матриці 

 
№ Рп 

1 0 

2 0 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 
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Допустимим вважається рівень відношення узгодженості, що не 

перевищує 10-20%.  

На останньому етапі виконується розрахунок ефективності 

оптимального сценарію (напряму)  
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На підставі цього можна обрати оптимальну організаційну структуру 

(або організаційно-правову форму) транспортно-логістичного кластера. 

Сценарій із максимальним значенням ефективності (S) є найкращим за 

сукупністю критеріїв з урахуванням відносної важливості останніх. 

Етап IV. Оцінювання очікуваного ефекту від діяльності 

транспортно-логістичного кластеру. Оцінювання ефективності кластерної 

структури є важливим етапом для подальшого планування та розроблення 

проєктних рішень. Як інструментарій для оцінювання ефективності розвитку 

кластера в економічному районі можна використовувати збалансовану 

систему показників (BSC, Balanced Scorecard). 

Оцінювання результативності функціонування транспортно-

логістичного кластера може здійснюватися з погляду окремого підприємства, 

що входить до кластера; кластера загалом як суб'єкта ринку; економічного 

району в цілому. З погляду кластера як суб'єкта ринку, результативність його 

функціонування може оцінюватися показниками самого кластера: 

прибутковість, сприйнятливість до інновацій, фінансові потоки тощо.  

Оцінювання ефективності діяльності кластера здійснюється з 

урахуванням системи показників економічної, соціальної та екологічної 

ефективності. У цьому випадку доцільним є застосування таких показників: 

результативні показники виробничої, фінансово-економічної та логістичної 

діяльності підприємств – учасників кластера; частка збільшення кількості 

підприємств та установ, які входять до структури кластера; стан кадрового 

забезпечення, збільшення кількості кваліфікованих співробітників і робочих 

місць; обсяг залучених інвестицій у розвиток кластера; обсяги податкових 

надходжень; обсяги виробництва кластера, зокрема експорту. Локалізація 

дозволяє скоротити витрати, зокрема транзакційні, у результаті знижується 

транспортна складова кінцевої ціни товару. Справедливо припустити, що 

зниження собівартості перевезень призведе до зростання обсягів послуг, які 

надають підприємства у сфері транспорту й логістики, і, тим самим, до 

збільшення прибутку. 

Важливою складовою ефекту від формування й функціонування 

транспортно-логістичного кластера є приріст валового регіонального 

продукту, який відображає зростання виробництва на підприємствах у сфері 

транспорту й логістики та суміжних галузей.  

Створення транспортно-логістичного кластера сприятиме поліпшенню 
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торговельного балансу послуг регіону за рахунок підвищення експорту 

транспортних послуг, і навіть заміщення імпорту послуг. Формування й 

розвиток кластера матиме загальний позитивний ефект, а саме дозволить 

досягти сталого розвитку регіональної економіки. 

При цьому варто зазначити, що усі види транспорту гармонійно 

взаємодіятимуть завдяки створенню мережі транспортно-логістичних 

кластерів на засадах мультимодальності. Все це сприятиме значному 

зростанню обсягів вантажоперевезень різними видами транспорту та частки 

транзитних перевезень, основу яких складатимуть контейнерні перевезення. 

Транзит забезпечить суттєві фінансові надходження до регіонального та 

місцевих бюджетів і збільшення рівня рентабельності транспортних і 

логістичних компаній. 

Таким чином, підвищення ефективності транспортно-логістичної 

системи дозволить зробити її конкурентоспроможним елементом економіки 

регіонів України. Тим самим, буде сформовано оптимальну транспортну та 

логістичну мережу, яка відповідатиме сучасним викликам і вимогам 

господарювання, а також досягнуто максимальний рівень забезпечення 

потреб економіки у послугах надійного та безпечного транспорту.  

 

 

 

5.3 Functional content of reforming local authorities in the direction of 

increasing the efficiency of using the resource potential of rural areas 

One of the priorities of local governments is to create conditions for 

sustainable development of rural areas by providing integrated multifunctional 

rural development, which is based on the use of their resource potential, but 

excessive concentration of power is a major obstacle to socio-economic 

development of rural areas (Fig. 1). 
 

 
 

Figure 1 – The main priorities of rural development  
Source: formed based on the results of the study 

 

Modern dynamic processes involve rapid changes in the management of the 

national economy and their implementation along with reforms. One of the leading 
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reforms in Ukraine is the decentralization reform, the impact of which on the 

processes of formation, preservation and reproduction of resource potential is 

difficult to overestimate. Focusing on the community and its territory, reformatting 

and unification of territorial communities also involve changes in the processes of 

reproduction of resource potential and their management
1
.  

The main strategic task of modernizing the system of public administration 

and territorial organization of power, which is implemented today, is the formation 

of effective local self-government, creating comfortable living conditions for 

citizens, providing quality and affordable public services. Achieving these goals is 

impossible without the appropriate level of economic development of the 

respective territories, their financial support and sufficient sources to fill local 

budgets
2
. In addition, the deepening of European integration processes requires the 

formation of a new model of rural development, adapted to world standards, in 

order to strengthen their role in the socio-economic growth of Ukraine and its 

regions
3
. Of course, the evolutionary assertion of the statehood of Ukraine 

increases the tendency to actualize the development of rural areas, especially in 

modern economic conditions, as the difficult economic and social situation of the 

village in general and agriculture in particular requires a balanced policy of state 

and government.  

The need to reform the system of local self-government is due to the needs 

and interests of man, the territorial community, society as a whole. Ukraine's 

European integration course requires optimization of territorial organization of 

power, decentralization of power, strengthening of local self-government, 

redistribution of power between the center and regions in favor of the latter, 

bringing regional and local authorities closer to the population. Today's reform of 

local self-government is designed to solve the main problems of rural development 

(Fig. 2). 

One way to solve the problem of financial support for rural areas and their 

communities is to use new technologies for managing rural development and 

reforming the governance of local governments. It is also important that the role of 

rural (settlement) authorities and the community be more active in the formation 

and implementation of sustainable development policy in rural areas based on their 

resource potential.  

Ukraine's state policy in the field of local self-government is based on the 

interests of territorial communities and provides for the decentralization of power – 

ie the transfer of much of the powers, resources and responsibilities from local 

governments to local governments. This policy is 

based on the provisions of the European Charter of Local Self-Government 

                                                 
1 Horshkov M.A., Lozovskyi O.M. Rozvytok protsesiv vidtvorennia resursnoho potentsialu v 

umovakh zaprovadzhennia reformy detsentralizatsii. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-
2018/15.pdf]  
2Detsentralizatsiia vlady: ofitsiinyi sait. URL: http://www.decentralization.gov.ua/region/item/id/  
3 Hazuda L.M., Erfan V.I., Hazuda S.M. Silskyi rozvytok rehionu : [monohrafiia]. Uzhhorod : 

Sabov A. M., 2015. 250 s.  
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and the best world standards of public relations in this area
1
. 

According to M. Malik, the stability of Ukraine's development largely 

depends on the development of rural areas and their components. In the conditions 

of the process of decentralization of power in Ukraine, new opportunities for the 

development of rural areas appear
2
. 

 
Figure 2 – The main problems of local government 

Source: formed by the author on the basis 3 

 

Decentralization is a method of territorial organization of power in which the 

state transfers the right to make decisions on certain issues or in a certain area to 

local or regional level structures that are not part of the executive branch and are 

relatively independent of it
4
. Decentralization is often understood as the 

redistribution of power and competences between the central and local levels of 

public authority with a shift of emphasis to the local level in terms of performing 

pre-defined and state-guaranteed functions
5
. 

As you know, decentralization is defined as one of the key principles of 

democracy in the European Union and the Council of Europe, the basis of their 

regional policy, along with the principles of subsidiarity, concentration, 

complementarity, partnership, program approach. 

The economic development of rural areas is directly related to the process of 

                                                 
1 Novikova O. Osnovni napriamy reformuvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini/Nats. 

akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Dnipropetr. rehion. in-t derzh. upr. URL: 
http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/ 2012/2012_01(12)/12nooovu.pdf.  
2 Malik M.I., Zaburanna L.V. Rozvytok silskykh terytorii v umovakh detsentralizatsii vlady. 

Ekonomika APK. 2017. № 7. S. 5–14.  
3 Kaletnik H.M. Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky : navch. posib. Kyiv : Khai-Tek Pres, 2011. 

427 s.  
4 Martynenko P.F. Detsentralizatsiia u zdiisnenni derzhavnoi vlady yak konstytutsiinyi pryntsyp v 
Ukraini. Ukrainsko-yevropeiskyi zhurnal mizhnarodnoho ta porivnialnoho prava. 2001. Vyp. 2, t. 

1. S. 23.  
5Lelechenko A.P., Vasylieva O.I., Kuibida V.S., Tkachuk A.F. Mistseve samovriaduvannia v 

umovakh detsentralizatsii povnovazhen : navch. posib. Kyiv, 2017. 110 s.  
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functioning and evolution of the economic system in the long run, under the 

influence of economic contradictions, needs and interests. In 2014, the legislative 

framework for radical changes in the system of public administration and its 

territorial base at all levels began to be formed. In April 2014, the Government 

approved the main conceptual document – the Concept of Local Government 

Reform and Territorial Organization of Government
1
. After that, the Action Plan 

for its implementation was approved, which marked the beginning of the reform. 

In addition, a package of laws was adopted to expand the powers of local 

governments and optimize the provision of administrative services. This allowed 

delegating to local governments the appropriate level of authority to provide basic 

administrative services: registration of residence, issuance of passport documents, 

state registration of legal entities and individuals, entrepreneurs, associations of 

citizens, registration of civil status, property rights, land issues, etc. 

The purpose of reforming local self-government is to ensure the formation 

and development of effective local self-government, the bodies of which will be 

able to provide, in accordance with the law, quality administrative services to the 

population and improve the socio-economic development of rural areas
2
. To 

achieve the goals of local self-government reform, administrative-territorial reform 

has been introduced, which will ensure the construction of a rational spatial basis 

of local self-government, accessibility and quality of social and administrative 

services to the population, efficient use of resource potential, sustainable rural 

development. 

The Concept states that the reform of local self-government provides for: 

– determination of the powers of local self-government bodies formed on the 

territory of administrative-territorial units of basic, district and regional levels, on 

the basis of subsidiarity, taking into account their ability to exercise such powers 

and level of financial support, as well as powers of local executive bodies; 

– improvement of the mechanism of implementation by residents of the 

relevant administrative-territorial units of control over the activities of local 

governments;  

– determination by the subject of service provision of specific requirements 

to the quality of administrative, social and other services provided to the 

population by local governments of basic and regional level, criteria for assessing 

their quality taking into account the features defined by laws governing public 

relations in the relevant field, conditions for the provision of administrative, social 

and other services established by law; 

– determination at the legislative level of the procedure for local executive 

authorities to exercise control over the implementation by local governments of the 

requirements of the Constitution and laws of Ukraine;  

                                                 
1 Kaminska N. Detsentralizatsiia vlady i dosvid yii provedennia u zarubizhnykh derzhavakh. URL: 
file:///C:/Users/user/Downloads/Nzizvru_2014_4_9%20(1).pdf  
2 Horshkov M.A., Lozovskyi O.M. Rozvytok protsesiv vidtvorennia resursnoho potentsialu v 

umovakh zaprovadzhennia reformy detsentralizatsii. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-

2018/15.pdf]  
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– formation of united territorial communities in accordance with the legally 

defined procedure with their own local self-government bodies, in particular the 

executive bodies of councils. Residents united by permanent residence within a 

village, settlement, city, which is not an independent administrative-territorial unit, 

may initiate the formation of self-organization of the population or initiate the 

position of headman, who is part of the system of local self-government of the 

territorial community. independent administrative-territorial unit;  

– defining clear boundaries of each administrative-territorial unit, ensuring 

the ubiquity of the jurisdiction of local governments in the territory of the 

respective administrative-territorial unit, preventing the presence within the 

territorial community of other administrative-territorial units; formation of 

executive bodies of regional and district councils; 

– change of the status of local state administrations from local executive 

bodies to bodies that control the observance of the requirements of the legislation, 

legality of acts of local self-government bodies, as well as coordination of 

activities of territorial bodies of central executive bodies in the respective territory;  

– performance by territorial bodies of central authorities in the respective 

territory of functions on control over observance in certain spheres of requirements 

of the legislation, rendering of administrative, social and other services to the 

population and legal entities; 

– formation of a network of territorial bodies of central executive bodies in 

order to create optimal conditions for the population and legal entities to receive 

administrative and social services provided by such bodies
1
. 

The expected results of local government reform in Ukraine are: 

– strengthening the legal, organizational and material capacity of territorial 

communities, local governments, conducting their activities in compliance with the 

principles and provisions of the European Charter of Local Self-Government; 

– availability of public services, improving their quality; 

– introduction of a mechanism for local state administrations and the 

population to exercise control over the provision of public services by local self-

government bodies, territorial bodies of central executive bodies; 

– introduction of standards (norms) of quality of public services provided to 

the population by local self-government bodies of basic and regional level, criteria 

of quality assessment;  

– creation of favorable legal conditions for the widest possible involvement 

of the population in management decisions, as well as the development of forms of 

direct democracy; 

– formation of an effective territorial system of local self-government bodies 

and local executive bodies to ensure sustainable socio-economic development of 

the respective administrative-territorial units; 

                                                 
1 Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi 

orhanizatsii vlady v Ukraini : rozporiadzhennia KM Ukrainy vid 1 kvit. 2014 r. № 333-r. 

Uriadovyi kurier. 2014. № 67. S. 2–3.  
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– formation of united territorial communities, capable of resolving issues of 

local significance independently or through local self-government bodies; 

– socio-economic development of territorial communities and regions;  

– stimulation of economic development of territories as a result of 

improvement of mechanisms of influence of local governments on establishment 

of priorities of local economic development; 

– defining clear boundaries of each administrative-territorial unit, ensuring 

the ubiquity of the jurisdiction of local governments in the territory of the 

respective administrative-territorial unit and preventing the presence within the 

community of other administrative-territorial units of the same level; 

– formation of executive bodies of regional and district councils; change of 

the status of local state administrations from bodies of general competence to 

control and supervisory bodies in the system of executive power with the function 

of coordination of activity of territorial bodies of central bodies of executive power 

in the respective territory; 

– ensuring the division of powers between local self-government bodies of 

the basic and regional levels, local state administrations and territorial bodies of 

central executive bodies
1
. 

In the study of scientific literature and legislation, the following main types 

of decentralization can be distinguished: political, administrative, budgetary 

(fiscal), spatial (territorial), economic (market), environmental. In addition, 

decentralization involves the delimitation of competencies and the specification of 

powers not only vertically but also horizontally, so we can distinguish between 

vertical and horizontal decentralization. 

Vertical decentralization means a clear definition of the order of decision-

making by governing bodies of different levels, and horizontal – means the 

distribution and definition of functions and competencies of all other elements of 

the structure of public administration, except the governing body.  

Political decentralization is the distribution of political power, regional 

representation in the national parliament, giving citizens or their representatives 

more influence on the development and implementation of the legal framework 

and state policy, which aims to improve the efficiency of both central government 

and local government, creating conditions for economic, social and cultural 

development
1
. 

Economic, or market, decentralization is embodied in the privatization of 

government functions and business. Its essential features are deregulation, the 

abolition of restrictions for private entities that compete with government agencies 

in the provision of services and works. 

Environmental decentralization is the granting of autonomous state 

structures, local authorities or private companies the right to use natural resources 

by regulating these processes, zoning, setting environmental restrictions and 

                                                 
1 Lelechenko A.P., Vasylieva O.I., Kuibida V.S., Tkachuk A.F. Mistseve samovriaduvannia v 

umovakh detsentralizatsii povnovazhen : navch. posib. Kyiv, 2017. 110 s.  
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standards, etc. 

Spatial decentralization belongs to regional and local planning taking into 

account geographical indicators and is used in definition of target programs of 

deconcentration of industrial and residential complexes. 

Market decentralization is used to analyze and implement plans, strategies 

and actions to optimize production conditions on the basis of market mechanisms
1
. 

Under administrative decentralization is understood the transfer of 

management functions of central government to local, as well as the expansion of 

the powers of subordinate governments
2
. 

The key to decentralization is the ability of territorial communities to 

develop through self-government and their own strength. In order for the powers of 

communities to be fully realized, the community must have, in addition to the 

common living space, a number of other common interests: infrastructure, the need 

for services of a certain quality and their satisfaction to feel its decisive role in 

local policy development. At the same time, the desired effects do not appear 

immediately. This requires that the residents of the community feel organized, ie 

that there are certain basic institutions of civil society in the community: branches 

of political parties and public organizations, formal or informal associations of 

citizens, etc
3
. 

The advantages of decentralization are the strengthening of democratic 

procedures; protection of human rights and freedoms; increasing the efficiency of 

local authorities through the transfer of powers to the local level; improving socio-

economic development. 

Decentralization is considered the basis for the implementation of new 

strategies, through the creation of a new management system and its new 

administrative structure. 

The concept approved the following main stages of reform: 

– creation of united communities as a basis for changing the administrative-

territorial structure of Ukraine; 

– formation of new districts as centers, which will be responsible for 

resolving issues within their competence: management of communal property, 

secondary medicine, boarding schools and other social and infrastructural objects, 

and transfer the main powers to united communities. Thus, in each oblast the 

creation of regional administrative-territorial units – prefectures and the institute of 

state prefects, as a controlling body for territorial communities that will ensure the 

implementation of the laws of Ukraine
4
;  

                                                 
1 Kaminska N. Detsentralizatsiia vlady i dosvid yii provedennia u zarubizhnykh derzhavakh. URL: 
file:///C:/Users/user/Downloads/Nzizvru_2014_4_9%20(1).pdf  
2 Bolshaia эkonomycheskaia эntsyklopedyia/pod. red. A.N. Azrylyiana. Moskva : Yzd-vo Yn-ta 

novoi эkonomyky, 1999. 179 s.  
3 Aleksieiev V.M. Napriamy rozvytku bezposerednoi uchasti hromadian v upravlinni 

derzhavnymy spravamy. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. Kharkiv : 

Vyd-vo KharRI NADU Mahistr, 2008. Vyp. 2 (21). S. 127–133.  
4 Hanushchak Yu. Prefekty: uroky Frantsii dlia Ukrainy. Kyiv : Lehalnyi status, 2015. 136 s.  
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– regional direction of reform, without changing the boundaries of regions, 

but with a change in the form of government. 

The final stage of reform is the formation of multilevel territorial 

governance, which will be carried out by public administration bodies and non-

governmental structures at all levels in relation to the rights and freedoms of its 

citizens, effective organization of production and location of productive forces. 

economic development of territories. At the same time, each administrative-

territorial unit will have its own administrative boundaries, which will stimulate a 

systematic approach to the effective development of territories and optimize joint 

management actions
1
. 

Decentralization and the adoption of legislative acts have had an effective 

impact on the positive dynamics in the creation of united territorial communities 

(UTС) in Ukraine (Fig. 3).  

 
Figure 3 – Creation of united territorial communities in Ukraine in 

2015-2020  
Source:2 

 

The process of OTС formation in Ukraine is quite dynamic, Vinnytsia region 

has also joined the changes in the organization of local self-government. In order 

to ensure the implementation of the Law of Ukraine «On Voluntary Association of 

Territorial Communities», the decision of the 37th session of the Regional Council 

of the 7th convocation of March 5, 2019 № 785 «On approval of the new draft 

long-term plan for the formation of communities in Vinnytsia region» united 

territorial communities in 17 districts of the region.  

The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 13, 2015 

№ 1076 (as amended) approved the Perspective Plan for the formation of 

communities of Vinnytsia region, which approved the formation of 66 able-bodied 

                                                 
1 Lelechenko A.P., Vasylieva O.I., Kuibida V.S., Tkachuk A.F. Mistseve samovriaduvannia v 

umovakh detsentralizatsii povnovazhen : navch. posib. Kyiv, 2017. 110 s.  
2Detsentralizatsiia vlady: ofitsiinyi sait. URL: http://www.decentralization.gov.ua/region/item/id/  
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territorial communities
1
;
2
. 

According to Order № 512-r of May 6, 2020, the Cabinet of Ministers of 

Ukraine approved a long-term plan for the formation of community territories in 

Vinnytsia region. According to the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine in 

Vinnytsia region 63 capable (united) territorial communities are provided.  

The Report on Strategic Environmental Assessment of the Strategy of 

Balanced Regional Development of Vinnytsia Region for the period up to 2027 

was presented in Vinnytsia Region. An important and mandatory component of the 

2027 Strategy is the Strategic Environmental Assessment, which was prepared 

with the support of the PROMIS Project (Table 1).  

The strategy does not weaken the mechanisms of legal and economic control 

in the field of environmental safety. The likelihood that the implementation of the 

strategy will lead to potential environmental and health impacts, which in 

themselves are insignificant but have an overall cumulative impact on the 

environment as a whole, is negligible. 

Decentralization of government and financial powers of the state in favor of 

local self-government is one of the most decisive reforms since Ukrainian 

independence. 

The main strategic task of modernizing the system of public administration 

and territorial organization of power, which is carried out today, is the formation of 

effective local self-government, creating comfortable living conditions for citizens, 

providing them with high quality and affordable public services
3
;
4
. Achieving these 

goals is impossible without the appropriate level of economic development of the 

respective territories, their financial support and sufficient sources to fill local 

budgets. 

The financial aspect is one of the most important, on which, to a large extent, 

depends the success of the functioning of territorial communities.  

The presence of economically active business entities, a sufficient number of 

skilled labor, developed industrial and social infrastructure  all this and much 

more is the basis for successful community development. 

The result of the reform was an increase in the interest of local governments 

in increasing revenues to local budgets, finding reserves to fill them, improving the 

efficiency of administration of taxes and fees
5
. Wealthy communities show high 

and dynamic growth rates of their own incomes. In terms of the use of funds, 

attention is focused on the need to form the most optimal structure of budget 

                                                 
1 Heiets V., Yurchyshyn V., Borodina O., Prokopa I. Sotsioekonomichna modernizatsiia ahrarnoho 

sektoru Ukrainy (kontseptualni polozhennia). Ekonomika Ukrainy. 2011. № 12. S. 8–10.  
2Detsentralizatsiia vlady: ofitsiinyi sait. URL: http://www.decentralization.gov.ua/region/item/id/  
3 Hanushchak Yu. Prefekty: uroky Frantsii dlia Ukrainy. Kyiv : Lehalnyi status, 2015. 136 s.  
4 Kaminska N. Detsentralizatsiia vlady i dosvid yii provedennia u zarubizhnykh derzhavakh. URL: 
file:///C:/Users/user/Downloads/Nzizvru_2014_4_9%20(1).pdf  
5 Problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytorii Ukrainy (na prykladi Karpatskoho rehionu) : 

nauk.-analit. dop./V. V. Borshchevskyi ta in. ; NAN Ukrainy. In-t rehion. doslidzhen ; [nauk. red. 

V.V. Borshchevskyi]. Lviv, 2011. 60 s.  
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expenditures, create an effective not too large management staff, carry out constant 

analysis of budget expenditures and prevent cases of irrational spending. 

Table 1 - Strategic and operational goals and objectives of the Strategy 

of Balanced Regional Development of Vinnytsia Region for the period up to 

2027 
 Operational goal Task 

• Strategic goal 1. Competitive region based on innovation and sustainable development 

1.1 Modernization of 
transport and logistics 

infrastructure taking 

into account internal, 
interregional and 

international relations 

1.1.1. Creating proper and quality road infrastructure 

1.1.2. Reconstruction of Vinnytsia International Airport 

1.1.3. Development of transport and logistics technologies and 
multimodal transportation facilities 

• Strategic goal 2. The region of good and effective governance 

2.1 

Development of e-

government and 
digitalization 

2.1.1. Development of geoinformation management system and 
urban cadastre of Vinnytsia region 

2.1.2. Increasing the capacity of public authorities and local 

governments to implement and use e-government tools 
2.1.3. Development of the region's IT infrastructure, networks and 

e-services, support for the functioning of the Vinnytsia region's IT 

structure 

• Strategic goal 3. Region of sustainable humanitarian development 

3.1 
Creating a system to 
ensure the best 

interests of recipients 

of social services 

3.1.1. Creating an optimal network of entities providing social 

services 

3.1.2. Development of financing mechanisms for social service 

providers 

3.1.3. Development of human resources in the social sphere 

• Strategic goal 4. Region of affluent communities 

4.1 

Increasing the 

economic capacity of 
communities 

4.1.1. Creating a favorable business environment 
4.1.2. Development of small and medium business in priority areas 

of the economy for communities (including the IT sector, tourism, 

agriculture, alternative energy, etc.); 
4.1.3. Development of industrial zones, industrial and 

technological parks, support in the development of technical 

infrastructure, investment attraction and investor support 

• Strategic goal 5. Safe environment region 

5.1 

Improving the system 
of civil protection and 

public safety 

5.1.1. Improving the response system to dangerous events and 

emergencies 

5.1.2. Creation of local fire and rescue units, development of 
infrastructure to ensure their functioning, including "Security 

Centers" 

5.1.3. Ensuring fire safety at the objects of common communal 
property of the communal sphere 

Source: formed based on the results of the study 

 

Indicators of local budget execution reflect the general socio-economic 

condition of the respective territory and its potential for sustainable development. 

The availability of sufficient resources in local budgets is a guarantee that the local 
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business development, attract investment capital, develop local development 

programs and finance other activities. comprehensive improvement of living 

conditions of community residents
1
.  

According to the results of 2020, the budgets of 872 OTС received 

54.0 billion hryvnias. Per capita for all OTС, the average income is UAH 5,200.6. 

Out of 872 OTС in 274 communities (31.4% of the total), the income per capita is 

higher than the average for all OTС.  

According to the results of 2020, expenditures in the amount of 

UAH 72.6 billion were made from the general fund of OTС budgets. The average 

expenditure on all 872 OTС per capita amounted to UAH 6,986.9. Out of 872 OTС 

in 353 communities (40.5% of the total number), the expenditure per capita 

exceeds the average for all OTС. On average, for all 872 OTС, the average level of 

expenditures for the maintenance of the management staff per 1 inhabitant is 

1,014.4 hryvnias. Out of 872 OTС in 548 communities (62.8% of the total), the 

expenditure per capita exceeds the average for all OTС.  

According to the results of 2020, capital expenditures in the amount of 

UAH 12.9 billion were made from the budgets of 872 OTС. The average 

expenditure on all OTС per capita was UAH 1,244.5
1
. 

Today in Ukraine there is a software package «Calculator for calculating the 

financial capacity of prospective OTС»  is the ability to model a promising united 

territorial community (OTС), based on the forecast budgets of territorial 

communities of villages, towns, cities that have decided to form OTС or joining 

the existing OTС. 

The calculator was developed with the support of the Swiss-Ukrainian 

project «Support to Decentralization in Ukraine» DESPRO. At the stage of filling 

the database, the users of the calculator are: 

 responsible employees of regional state administrations; 

 Experts of separate subdivisions of the institution «Centers for Local 

Government Development in the Regions», created with the support of the 

Program «U-LEAD with Europe» and the Ministry of Regional Development
1
. 

Thus, the basis for reforming local self-government was decentralization, 

redistribution of powers between branches of government, change in relations 

between citizens and government. 

The analyzed results of studies of the consequences of local self-government 

and territorial organization of power in Ukraine show that for this short period of 

time the legal, organizational and material capacity of territorial communities and 

local governments is characterized by positive changes in socio-economic 

development of rural areas (Fig. 4).  

For the successful implementation of local government reforms, there is a 

need for three factors: the political will of the elite, ready expert development and 

public support. The introduction of European practice of local self-government in 

Ukraine means giving each local community the opportunity to dispose of all 

                                                 
1Detsentralizatsiia vlady: ofitsiinyi sait. URL: http://www.decentralization.gov.ua/region/item/id/  
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available resources on its territory. 

Thus, the prerequisite for ensuring self-sufficient development of rural areas 

in Ukraine is the completion of administrative-territorial reform, which is 

associated with the transformation of public authorities, local government, creating 

a decentralized system of redistribution of budget funds, as well as reform of 

community resources
1
. 

 
 

Figure 4 – The main characteristics of local government reform 
Source: formed on the basis2 

                                                 
1 Problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytorii Ukrainy (na prykladi Karpatskoho rehionu) : 

nauk.-analit. dop./V. V. Borshchevskyi ta in.; NAN Ukrainy. In-t rehion. doslidzhen ; [nauk. red. 

V.V. Borshchevskyi]. Lviv, 2011. 60 s.  
2 Honcharuk I.V., Tomashuk I.V. Vplyv ekoloho-ekonomichnoho faktoru na osoblyvosti 

orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu vykorystannia resursnoho potentsialu silskykh 

terytorii. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. 2017. № 4 (20). 

S. 55–62.  

• Positive trends in local government reform 

• The mechanism of exercising control by local administrations and the population over 

the provision of state services of state services by state bodies of local self-government, 

territorial bodies of central executive bodies is revealed.; 

• The division of powers between local and regional authorities, local state 

administrations and territorial bodies of central executive bodies is ensured. 

• Favorable legal conditions are created 
for maximum public involvement in 
management decisions, as well as the 

development of forms of direct 
democracy; 

• The standards (norms) of quality of 
the state services provided to the 
population by local and regional 

authorities, criteria of an estimation of 
quality are entered; 

• United territorial communities (OTС) are being formed in all regions of Ukraine, which 

are able to solve local issues independently or through local self-government bodies; 

• Clear boundaries of each administrative-territorial unit are defined, universality of 

jurisdiction of local self-government bodies on the territory of the respective 
administrative-territorial unit is ensured, measures are taken to prevent the existence of 

the same administrative units within the territorial community; 

• A course has been launched to change the status of local state administrations 

from bodies of general competence, controlling bodies in the system of executive 

power with the function of coordinating the activities of territorial bodies of 

central executive bodies in the respective territory; 
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Decentralization in the management of resource potential of rural areas is 

based on the constitutional norms of a particular country and depends on the 

system of administrative-territorial organization of the state (unitary state or 

federation). It is part of the general process of decentralization of power, which 

highlights the main areas: political, budgetary, administrative, spatial and 

environmental-economic decentralization
1
;
2
. In this case, these directions are not 

completely separated from each other, but intersect and have common fields of 

action. 

The efficiency of using the resource potential of rural areas is influenced, in 

addition to reforming local governments, ie decentralization, as well as 

organizational and economic regulation, external and internal factors that 

determine the specifics of the formation and use of resource potential of rural 

areas. The main factors include: the stability of the economic system; state 

investment policy; tax policy; financial policy of the state; legal framework; 

natural conditions; geopolitical situation, available resources in rural areas (natural, 

industrial, financial, labor); availability of own investments; the level of economic 

development of the region, the state of the region's infrastructure, market 

conditions; domestic economic policy of rural areas
3
;
4
. The decisive role in the use 

of the resource potential of rural areas belongs to the organizational and economic 

regulation through managerial, organizational, financial and economic, technical 

and technological and legislative levers. Each of these levers has its own 

characteristics and is part of the mechanism for efficient use of resource potential 

of rural areas.  

Decentralization makes it possible to move from government to public 

administration, which marked the transition to predominantly decentralized 

institutions (networks) in which the state, business and civil society cooperate in 

the exercise of their powers. 

The newly formed territorial communities should take care of educational 

institutions, primary health care, culture, landscaping, social protection, 

administrative services, along with their own previous powers: 

 community development planning and budget formation; 

 economic development, investment attraction, entrepreneurship 

development; 

                                                 
1 Bykadorova N.U. Finansova detsentralizatsiia mistsevoho samovriaduvannia. Ekonomichnyi 
visnyk Donbasu. 2010. № 2 (20). S. 145–151.  
2 Honcharuk I.V., Tomashuk I.V. Vplyv ekoloho-ekonomichnoho faktoru na osoblyvosti 

orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu vykorystannia resursnoho potentsialu silskykh 
terytorii. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. 2017. № 4 (20). 

S. 55–62.  
3 Horshkov M.A., Lozovskyi O.M. Rozvytok protsesiv vidtvorennia resursnoho potentsialu v 
umovakh zaprovadzhennia reformy detsentralizatsii. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-

2018/15.pdf]  
4 Lelechenko A.P., Vasylieva O.I., Kuibida V.S., Tkachuk A.F. Mistseve samovriaduvannia v 

umovakh detsentralizatsii povnovazhen : navch. posib. Kyiv, 2017. 110 s.  
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 management of land resources, issuance of building permits, acceptance of 

buildings into operation; 

 development of local infrastructure: maintenance and construction of 

roads; 

 water, heat and gas supply; provision of housing and communal services 

(heat supply and drainage, waste management, maintenance of communal 

property); 

 maintenance of streets and roads; organization of passenger transportation 

on the territory of the community; 

 control over the implementation of council decisions and public safety by 

the municipal guard; fire protection, etc
1
;
2
. 

Complete decentralization of power with the achievement of its main goal, 

which is the formation of independent and capable territorial communities. 

Building local self-government that can effectively address our local issues 

depends on the work and consciousness of citizens. In the process of 

decentralization, the quality of human life should be improved by creating 

conditions for sustainable development of territorial communities as independent 

and capable social communities, whose members will be able to effectively protect 

their rights and interests by participating in local issues to ensure the necessary 

quantity and quality social and administrative services. 

 

 

 

5.4 Історичні передумови розвитку та аспекти формування 

ефективної програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні 

Підприємництво має свою історію розвитку й особливості в кожній 

окремій країні, що, у свою чергу, впливає на специфіку його класифікації. 

Найбільш розповсюдженою формою здійснення підприємницької діяльності 

є малий і середній бізнес. Це пояснюється тим, що гнучкість, швидкість 

реакції на зміни в ринкових умовах, відсутність жорсткої регламентації 

праці, можливість прояву ініціативи і розумного ризику, притаманні малому 

бізнесу, приваблюють приватного підприємця. Малий бізнес і середній 

являють собою не тільки привабливу форму організації підприємницької 

діяльності, але виступають невід'ємною складова ринкової економіки, що 

сприяє розвитку окремих територій (держав, регіонів). 

Бізнес-діяльність здійснюється в різних масштабах, тому для 

ефективного та системного регулювання, отримання результативності від 

управлінського впливу відбувається розподіл на малий, середній та великий 

бізнес. Світовий досвід господарювання свідчить, що малий, середній та 

                                                 
1 Hanushchak Yu. Prefekty: uroky Frantsii dlia Ukrainy. Kyiv : Lehalnyi status, 2015. 136 s.  
2 Martynenko P.F. Detsentralizatsiia u zdiisnenni derzhavnoi vlady yak konstytutsiinyi pryntsyp v 

Ukraini. Ukrainsko-yevropeiskyi zhurnal mizhnarodnoho ta porivnialnoho prava. 2001. Vyp. 2, t. 

1. S. 23.  
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великий бізнес у деяких напрямах діяльності доповнюють одне одного. Тому 

доцільним є визначення відмінностей таких підприємств між собою та ознак, 

за якими їх розподіляють на певні категорії з метою подальшої ідентифікації 

їх головних пріоритетів розвитку. Варто зазначити, що в загальносвітовій 

практиці не розроблено єдиних підходів належності підприємств до розряду 

малих, середніх, великих і вони дещо розрізняються по країнах. 

 На сьогодні основним критерієм належності підприємств до тієї чи 

іншої категорії є чисельність робітників та обсяги обороту, але при 

необхідності визначення розміру підприємства можуть враховуватися й інші 

показники, які коригують і доповнюють вищеназвані критерії. За 

підрахунками Світового банку, налічується понад 50 різноманітних критеріїв 

належності суб’єктів господарської діяльності до суб’єктів малого, 

середнього та великого бізнесу. Виділяють системи критеріїв належності 

фірм до малого, середнього та великого бізнесу, розроблені та запроваджені 

міжнародними економічними інститутами. 

Малий та середній бізнес відкриває необхідні шляхи для збільшення 

товарообороту та підвищення конкурентоздатності підприємства, унаслідок 

чого відкриваються шляхи для створення й ефективного функціонування 

середніх підприємств. Унаслідок цього виникає потреба визначення критеріїв 

належності підприємств до малих і середніх. 

Аналіз економічної літератури засвідчує, що існує три основних 

підходи до визначення належності підприємства до категорії малого або 

середнього: кількісний, якісний та комбінований підходи.  

До кількісних критеріїв належать такі показники:  

 кількість працюючих,  

 кількість створених робочих місць;  

 розмір статутного фонду, розмір активів;  

 характеристика й вартість основних засобів;  

 річний оборот продукції, річний розмір прибутку, обсяг 

реалізованих товарів та наданих послуг.  

Кількісні критерії належності підприємств до малих чи середніх 

визначаються на основі законодавчо встановлених параметрів, основними з 

яких, як правило, є кількість працівників та дохід. Якісні критерії визначають 

суспільні та економічні ефекти такі як економічна привабливість чи 

ефективність. Комбіновані у свою чергу поєднують кількісні та якісні 

характеристики в залежності від потреби у класифікації. 

Розвиток малого та середнього бізнесу у кожній державі варто 

здійснювати на основі вивчення особливості трансформаційних процесів в 

економіці країн. В Україні процеси становлення та розвитку національної 

економіки тісно корелюються з етапами формування малих та середніх 

бізнес-структур, і, як наслідок, з визначенням критеріїв та меж економічної 

свободи, формуванням сприятливого ставлення до підприємницької 

діяльності та виявленням і чітким окресленням відповідальності за її 

результати. 
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За твердженням дослідників, в історії формування ринкової економіки в 

Україні доцільно виділяти п’ять основних етапів створення та розвитку 

малого та середнього бізнесу. 

1. Етап перебудови (1985-1989 рр.). Характерними рисами цього 

етапу були економічні та політичні зрушення, руйнування матеріально-

технічних, фінансових та інформаційних зв'язків як на національному та і на 

рівні всього глобального економічного простору Радянського Союзу. У цей 

час виникає стійка потреба у формуванні бізнес-структур, як основи нового 

країнного економічного устрою. 

2. Етап економічної кризи (1990–1991 рр.) – визначався значними 

кризовими економічними явищами, стрімким зростанням темпів інфляції 

падінням сукупнного попиту, зростанням дефіциту товарів, структурними 

зрушеннями народногосподарського комплексу. Щодо питань розвитку 

малого та середнього бізнесу, то у час виборювання та ствердження 

незалежності України формується законодавча база, що забезпечить 

регулювання діяльності підприємств в Україні, набуває свого розвитку 

кооперативний рух та процес створення спільних підприємств, товариств. 

Відбувається підготовка до масштабної приватизації народного господарства 

і як наслідок формування платформи для реалізації однієї із важливих рис 

ринкової економіки: приватної власності. 

1. Етап структурної кризи (1992-1995 рр.) характеризується не 

відновленням виробництва на рівні докризового рівня, виникненням 

значного дефіциту державного бюджету та платіжного балансу, 

гіперінфляцією та нуліфікацією національної валюти, і, як наслідок, 

зростанням імпорту, звуженням вітчизняного ринку та появою і розвитком 

тіньової економіки. Послідовна стабілізація економічної ситуації дозволила 

розширити спектр поширення малого та середнього бізнесу майже у всі 

сфери національної економіки, забезпечила формування органів держаної 

підтримки підприємницької діяльності, приватизаційних процесів, зумовила 

появу середнього та великого бізнесу. В цей час було прийнято наступні 

законодавчі акти: 

 Закон України «Про підприємництво» 
1
(втратив чинність з 

01.01.2004 року, крім статті 4, на підставі Кодексу № 436-IV від 16.01.2003);  

 Закон України «Про підприємства в Україні (втратив чинність на 

підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003
2
 

 Закон України «Про власність» № 697-XII від 07.02.1991 (втратив 

чинність на підставі Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007)
3
 

 Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 

                                                 
1 Закон України «Про підприємництво» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text 
2 Закон України «Про підприємства в Україні» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-

12#Text 
3 Закон України «Про власність» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n2582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-16
https://zakon.rada.gov.ua/go/1560-12
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18.09.1991
1
 

 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 
2
№ 334/94-ВР від 28.12.1994 (втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI 

(2755-17) від 02.12.2010) 

2.Етап подолання фінансової кризи (1996 – 1998 рр.) визначався 

масштабною розробкою та впровадженням антикризових дій, формуванням 

передумов існування нової валюти-гривні, спадом виробництва та 

застосуванням інструментарію зниження тінізації економіки. У сфері 

розвитку малого та середнього бізнесу відбувається його поширення у 

промисловому секторі, здійснюється підготовка до формування перспектив 

інноваційного розвитку підприємств, створюються предумови для 

концентрації та централізації капіталу
3
. Період ознаменувався наступними 

законодавчими актами у сфері розвитку бізнесу: 

 Указ Президента України «Про усунення обмежень, що стримують 

розвиток підприємницької діяльності» № 79/98 (втратив чинність на підставі 

Указу Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004)
4
 

 Рішення Державного комітету України з питань розвитку 

підприємництва «Про необхідність усунення порушень вимог Указу 

Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що 

стримують розвиток підприємницької діяльності" N 17-14/12 від 07.12.98 
5
 

 Указ Президента України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» № 456/98 від 12.05.1998
6
 

 Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998 

№ 727/98 (Дію Указу припинено згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 

04.11.2011)
7
 

3. Етап економічних коливань та ринкової трансформації (1999- 2006 

рр.). Внаслідок реалізації економічних та урядових змін відбувається 

зростання виробництва, ускладнене зниженням купівельної спроможності 

                                                 
1 Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text  
2Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80#Text 
3 Карпенко Н. В. Генезис малого та середнього бізнесу в Україні. Культура народов 

Причерноморья. 2007. № 103. С. 79-84. 
4Указ Президента України «Про усунення обмежень, що стримують розвиток 

підприємницької діяльності» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79/98#Text 
5 Рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва «Про 
необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 

"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4_12276-98#Text 
6 Указ «Про державну підтримку малого підприємництва» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/456/98#Text 
7 Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727/98#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477/2004
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/79/98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4014-17
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населення та енергетичними кризами. В аспекті формуванням орієнтирів 

економічного розвитку у визначеній державою Стратегії та реалізації заходів 

підготовки вступу України у СОТ відбувається активізація державної 

підтримки і, як наслідок, стійке зростання кількості, внутрішньої та 

зовнішньої конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу. 

Нормативно-правові акти сфери розвитку бізнесу періоду: 

 Указ Президента України «Про запровадження єдиної державної 

регуляторної політики у сфері підприємництва» від 22.01.2000 № 89/2000
1
 

(втратив чинність на підставі Указу Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 

24.04.2004) 

 Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» ід 

19.10.2000 № 2063-III 
2
( втратив чинність на підставі Закону N 4618-VI (4618-

17 ) від 22.03.2012) 

 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» № 1160-IV від 11.09.2003.
3
 

 Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002
4
 

 Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003
5
 

 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
6
 

На сучасному етапі ринкового трансформування економіки України 

одним із головних чинників стабільності досягнутих позитивних 

економічних тенденцій у країні є забезпечення сталого економічного 

зростання на основі мобілізації й ефективного використання всього 

комплексу ресурсів малого підприємництва. Період ознаменувався 

прийняттям таких нормативно-правових актів у сфері підприємництва: 

 Податковий кодекс України
7
№ № 2755-VI від 02.12.2010 

 Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» № 4618-VI
8
 від 22 бер. 2012 р. 

 Бюджетний кодекс України № № 2456-VI від 08.07.2010 р. 

 Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

від 01.07.2014 р. № 1555-VII 
9
 

                                                 
1 Указ Президента України «Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у 
сфері підприємництва» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/89/2000#Text 
2 Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»  
3 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 
4 Закон України «Про інноваційну діяльність» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-

15#Text 
5 Господарський кодекс України URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
6 Цивільний кодекс України URL: https://ips.ligazakon.net/document/T030435 
7 Податковий кодекс України URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  
8Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 

в Україні» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text 
9 Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 р. № 

1555-VII URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/477/2004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
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 Проєкт закону України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні» від 29.08.2019 № 942 
1
 

Динамічний розвиток малого та середнього бізнесу є важливим шляхом 

мобілізації ендогенного потенціалу країни, засобом вирішення соціальних 

проблем, серед яких – підвищення зайнятості та рівня доходів населення й 

наповнення державного і місцевих бюджетів.  

Зважаючи на означені чинники, доцільно зазначити, що створення 

сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу здебільшого 

залежить від методології, комплексу відповідних дій і заходів державних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що, у 

свою чергу, повинно бути втілено у соціально-економічній політиці держави. 

Доцільно зазначити, що на основі вивчення процесу розвитку та 

ретроспективного аналізу можна виділити три напрями створення малих та 

середніх підприємств: приватизація; демонополізація; створення нових 

підприємств. 

При створенні нових підприємств доцільно зауважити, що дослідження 

теорії та практики оцінки фінансового стану й ефективного управління 

функціонуванням підприємств в умовах недостатньо визначеного та 

швидкозмінного зовнішнього середовища дозволяють сформулювати такі 

завдання: 

 кількісно й якісно оцінювати процес руху капіталу на підприємстві, 

причому як на певний момент часу (статика), так і за певний проміжок часу 

(динаміка); 

 встановлювати стохастичні причинно-наслідкові зв’язки в процесі 

руху капіталу; 

 виявляти чинники, що дестабілізуюче впливають на рух капіталу; 

 вибирати оптимальні управлінські рішення щодо нейтралізації 

дестабілізуючих чинників, що впливають на рух капіталу, та стимулювати 

вплив позитивних факторів, які покращують цей процес. 

За умов нестабільного фінансового стану багатьох підприємств, 

можливості їхнього банкрутства, особливого значення набуває систематична 

(не рідше одного разу на квартал) оцінка фінансової стійкості та стабільності 

підприємства. 

На сьогодні в Україні не існує загальноприйнятої методології 

дослідження становлення та розвитку малого середнього бізнесу, у більшості 

випадків при оцінці його стану використовуються дослідження загальних 

тенденцій, а також порівняння статистичних показників, які визначаються на 

підставі нормативно-правових документів та аналітичних досліджень. До 

таких можна віднести: 

1. Законодавчі акти та аналітичні матеріали Державної фіскальної 

служби України. На офіційному сайті Державної фіскальної служби та сайтах 

                                                 
1 Проєкт закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00081A.html 
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її територіальних підрозділів публікується статистична інформація про 

обсяги податкових платежів суб`єктів господарської діяльності, що 

працюють за спрощеною системою оподаткування. 

2. Нормативні акти і аналітичні матеріали Державної служби 

статистики України. На офіційному сайті Державної служби статистики 

України та сайтах її територіальних підрозділів публікується статистична 

інформація про стан та розвиток суб’єктів малого бізнесу. Багато показників 

(кількість підприємств, чисельність зайнятих, обсяги реалізованої продукції 

деталізованих за видами економічної діяльності, рентабельність малих 

підприємств, балансова вартість активів тощо) містилися лише в 

спеціалізованих збірниках «Діяльність суб’єктів малого підприємництва», 

випуск яких з 2013 року припинено. У наступних збірниках «Діяльність 

суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва» більшість 

показників була відсутньою. Крім того, недоліком такого аналізу є часта 

зміна методології та бази розрахунку, відсутність будь-яких аналітичних 

досліджень про загальні тенденції розвитку цієї сфери економіки.  

2. Дослідження про стан малого і середнього бізнесу публікувалося у 

звітах Державної регуляторної служби України Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. Такі звіти містять загальний опис стану малого і 

середнього бізнесу в регіонах, без дослідження за галузями. Крім того, в них 

публікується регіональна інформація про діяльність елементів 

інфраструктури підтримки підприємництва та заходів з підтримки 

підприємництва з боку органів влади. Проте такі дослідження часто не 

дозволяють адекватно оцінити та порівняти позиції регіонів.  

3. Аналітичні та наукові дослідження громадських організацій. Схожі 

звіти переважно готуються в рамках проектів, що фінансуються 

закордонними фондами чи з нагоди тематичних заходів. Характерною рисою 

для них є те, що вони розглядають лише окремі аспекти функціонування 

суб’єктів малого бізнесу, є вузько тематичними і публікуються нерегулярно.  

Наявні наукові дослідження у сфері малого і середнього бізнесу 

направлені на пошук оптимальних методичних підходів та інструментарію 

оцінювання сучасного стану та передумов подальшого розвитку 

підприємництва; факторів, що визначають привабливість території для 

ведення підприємницької діяльності; прогнозування впливу малого і 

середнього бізнесу на регіональну економіку тощо.  

Сьогодні значного поширення набули методичні підходи на основі 

застосування рейтингових оцінок функціонування суб’єктів малого і 

середнього бізнесу, а також підприємницького потенціалу певного регіону та 

України загалом. Так, значний вплив на формування оціночних засад 

розвитку малого і середнього бізнесу мали дослідження Т.В. Уманець. У 

своїх наукових доробках автор наголошувала на доцільності застосування 

спеціальних часткових, групових та інтегральних індексів, які дозволять 

забезпечити обґрунтованість і коректність порівняння розвитку суб’єктів 

малого і середнього бізнесу в регіональному розрізі. За допомогою 
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розрахунку часткових індексів оцінюється глибина і ступінь диференціації 

розвитку малого і середнього бізнесу.  

В свою чергу, Т.В. Уманець зазначає, що узагальнюючий інтегральний 

індекс базується на використанні наступних групових індексів:  

 структурної демографії розвитку малого і середнього бізнесу;  

 розвитку малого і середнього бізнесу в промисловості регіону;  

 розвитку малого і середнього бізнесу в аграрному секторі регіону; 

 інвестиційних переваг малого і середнього бізнесу регіону; 

 інвестиційної привабливості малого і середнього бізнес у регіоні.  

 Такий підхід сприяє визначенню пріоритетних напрямків розвитку 

сфери малого і середнього бізнесу. Перевага цього методу полягає в тому, що 

для розрахунку зазначених індексів використовуються виключно інформація 

Державної служби статистики України.  

На основі даного підходу автори праці пропонують вдосконалену 

методику, яка полягає в формалізації процесу аналізу проміжних результатів 

та врахуванні якісних показників. Базисом цієї методики є принципи
1
:  

 врахування соціальної та економічної функції малого і середнього 

бізнесу в регіональній економіці;  

 врахування абсолютних значень основних показників, що 

характеризують розвиток МП регіону, а також індикаторів їх зміни; 

 виключення можливості експлуатації абсолютних значень 

показників без урахування динаміки їх зміни шляхом нормування показників 

і віднесення їх приростів до базових величин.  

Юріна Н. А. запропонувала методику оцінки розвитку малого і 

середнього бізнесу за допомогою багатомірних середніх та інтегральних 

коефіцієнтів. Основу для розрахунку становили такі показники:  

 середньоспискова чисельність зайнятих;  

 питома вага зайнятих у малому бізнесу до загальної кількості 

зайнятих;  

 обсяг реалізованої продукції малими підприємствами; 

 продуктивність праці;  

 фінансовий результат від звичайної діяльності;  

 рентабельність операційної діяльності та обсяги валових 

капітальних інвестицій
2
. 

Такий методичний підхід дає змогу ранжувати регіони України за 

рівнем функціонування малого і середнього бізнесу та виявити чинники, що 

впливають на його розвиток. 

Принципово новий підхід оцінювання конкурентоспроможності 

суб’єктів малого і середнього бізнесу пропонує Н.М. Дмитренко. Підхід 

                                                 
1 Кучер О. О. Роль малого та середнього підприємництва у підвищенні енергоефективності 

на засадах сталого розвитку: досвід ЄС. Стратегія розвитку України. 2016. № 1. С. 34-140. 
2 Юріна Н. О. Інтегральна оцінка розвитку малого підприємництва України. Економічний 
вісник Донбасу. 2015. № 3. С. 56-61. 
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базується на розрахунку коефіцієнтів операційної ефективності діяльності 

малих і середніх підприємств, їх інноваційності та адаптивності 
1
. 

Ю. О. Заборовець вивчає ефективність фінансового забезпечення 

малого і середнього підприємництва в регіонах. При оцінці 

використовуються три групи показників і критеріїв, а також ступінь впливу 

кожної групи на загальний результат. Показники першої групи включають 

17 показників, що характеризують кількість суб’єктів малого підприємництва 

та їх економічні показники. Друга група містить 24 показника, які описують 

ефективність діяльності місцевих органів влади та самоврядування щодо 

стимулювання розвитку сфери малого і середнього бізнесу. Третя група 

окреслює стан розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва і 

громадської підтримки (11 показників)
2
.  

При дослідженні ролі малого і середнього бізнесу у розвитку 

регіональних господарських систем Н.Т. Шадура-Никипорець брала за 

основу інтегральний індекс. Для дослідження змін стану малого і середнього 

бізнесу в часі проводилось порівняння інтегральних індексів за кілька 

періодів і розраховувався регіональний коефіцієнт зростання. На думку 

автора, доречним є порівняння інтегрального індексу регіонального рівня з 

аналогічним загальнонаціональним показником за допомогою коефіцієнтів 

випередження (відставання). Це дозволить виявити інтенсивність розвитку 

малого і середнього бізнесу певного регіону в порівнянні до середнього 

показника в Україні
3
.  

 На нашу думку, процес дослідження розвитку малого і середнього 

бізнесу необхідно розподілити на такі етапи:  

 вибір чіткої методики визначення оціночних показників, що свідчать 

про стан і динаміку розвитку малого і середнього бізнесу;  

 розробка системи аналітичних показників і проведення аналізу стану 

розвитку малого і середнього бізнесу на державному рівні;  

 прогнозування та вибір стратегічних цілей для майбутнього 

розвитку сектору малого і середнього бізнесу держави.  

 Загалом аналіз наукових джерел свідчать, що позитивної динаміки у 

розвитку малого і середнього бізнесу можливо досягти лише у випадку, коли 

така діяльність базується на певних принципах, а саме:  

1. Принцип системності – полягає у вивченні малого і середнього бізнесу 

                                                 
1 Тюхтенко Н. АДмитренко. Н. М. Проблеми розвитку малого бізнесу в ринковій системі 

господарювання. Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та 

перспективи для України : тези доп. на міжнар. наук.-практ. конф. 19 трав. 2006 р. / М-во 
фінансів України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; редкол.: С. Ф. Голов 

(голова) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2006. С. 120–123.  
2 Сарана Л. А. Регулювання малого і середнього бізнесу в Україні: регіональний аспект. 
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2017. № 1. С. 27-34. 
3 Шадура-Никипорець Н. Т. Роль малого підприємництва у розвитку регіональних 

господарських систем." Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 3. 

С. 209-214. 
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як системи, що складається з певних структурних елементів, 

взаємопов’язаних і узгоджених між собою, а їх розвиток орієнтований на 

підвищення рівня всієї системи.  

2. Принцип науковості – функціонування малого і середнього бізнесу 

повинно базуватися на основі останніх тенденцій в науці.  

3. Принцип сталості – розвиток сфери малого і середнього бізнесу 

повинен підпорядковуватися досягненню основних вимог сталого розвитку 

регіонів. 

4. Принцип адаптивності полягає в тому, що суб’єкти малого і середнього 

бізнесу легше пристосовуються до змін ринкової кон’юнктури та оперативно 

реагують на зміну споживчого попиту.  

5. Принцип транспарентності – полягає в тому, що вся інформація, яка 

представляє інтерес для суб’єктів малого і середнього бізнесу, включаючи 

статистичні дані та інформацію про програмні заходи з підтримки 

підприємництва.  

6. Принцип евристичності – базується на творчому підході, основними 

інструментами якого є досвід, метод аналогії, інтуїція, винахідливість, у 

забезпеченні умов для створення такої продукції (послуг), що не мають 

аналогів і можуть задовольняти специфічні потреби. 

7. Принцип планомірності – проведення виваженої, заснованої на 

ґрунтовному плануванні, прогнозуванні, політики щодо функціонування і 

розвитку сектору малого і середнього бізнесу в регіоні, з урахуванням 

інтересів суспільства, держави та бізнесових структур.  

8. Принцип пріоритетності зводиться до вирішення найбільш нагальних 

проблем розвитку сектору малого і середнього бізнесу регіонів у 

відповідності із стратегічними і програмними документами, прийнятими на 

державному і регіональному рівнях.  

9. Принцип ефективності виражається у співвідношенні результату і 

витрат, здійснених для його досягнення. Для досягнення сукупного 

регіонального ефекту доцільно виділити економічну та соціальну 

ефективності функціонування малого і середнього бізнесу. Економічна 

ефективність визначається через фінансові результати суб’єктів 

підприємництва, зростання продуктивності праці, податкові та інші платежі 

до бюджету в межах регіону і держави загалом. Про досягнення соціальної 

ефективності свідчать зменшення безробіття, покращення матеріального 

забезпечення населення.  

10. Принцип комплементарності – полягає в тому, що суб’єкти малого і 

середнього бізнесу не можуть існувати ізольовано від зовнішнього 

середовища. Вони нерозривно пов’язані з окремими інститутами та їх 

групами у рамках бізнес-середовища, що забезпечує його функціонування як 

єдиного комплексу, при якому вони є взаємозалежними і доповнюють один 

одного, залишаючись відносно самостійними.  

11. Принцип локалізаційності полягає в тому, що малий і середній бізнес 

діє переважно в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, тому 
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для ефективного розвитку і трансформації суб’єктам підприємництва 

необхідно адаптуватися до вимог, умов, звичаїв конкретного регіону.  

12. Принцип креативності є ключовим фактором досягнення успіху для 

суб’єктів малого і середнього бізнесу. Полягає у здатності суб’єкта 

господарювання розглядати ситуацію, аналізувати ринок і бачити сприятливі 

можливості там, де інші бачать лише проблеми, завдяки чому створюються 

якісно нова продукція чи послуги. 

13. Принцип соціальної орієнтованості – метою діяльності малого і 

середнього бізнесу повинні бути задоволення потреб людини та врахування її 

інтересів. В той же час, рівень розвитку малого і середнього бізнесу регіону 

визначається матеріальним добробутом населення, соціальною захищеністю, 

рівнем освіти та іншими характеристиками суспільного розвитку.  

14. Принцип релевантності – це ступінь відповідності отримуваного 

результату бажаному. З одного боку, суб’єкт господарювання чітко повинен 

усвідомлювати умови, в яких він діє, та передбачати заздалегідь, які 

результати він може отримати від своєї діяльності з урахуванням усіх ризиків 

15. Принцип субсидіарності розвитку сфери малого і середнього бізнесу 

наділяє місцеві органи влади досить широким колом повноважень порівняно 

з вищими ланками управління. Вирішення основних завдань його розвитку 

повинно концентруватися на регіональному рівні, а не на центральному рівні 

влади.  

16. Принцип синергії передбачає здатність підприємств малого і 

середнього бізнесу до взаємовигідного співробітництва, що в свою чергу 

сприяє досягненню більшої ефективності сфери малого і середнього бізнесу 

порівняно з внеском кожного окремого суб’єкта у вигляді їх простої суми, не 

виключаючи рушійної сили конкуренції в процесах модернізації економіки
1
. 

Крім зазначеного, на нашу думку, в процесі оцінки розвитку малого і 

середнього бізнесу в Україні необхідно врахувати, що у процесі еволюції 

підприємництва змінювались і критерії віднесення підприємств до великих, 

середніх чи малих. Відповідно до Закону України «Про підприємства в 

Україні», до малих підприємств відносили підприємства будь-яких форм 

власності, включаючи державні, на яких середньорічна чисельність зайнятих 

залежала від сфери діяльності і коливалася від 15 до 200 осіб. Так, малими 

підприємствами у промисловості та будівництві вважалися підприємства із 

чисельністю працюючих до 200 чоловік; в інших галузях виробничої сфери – 

із чисельністю працюючих до 50 чоловік; у науці – із чисельністю 

працюючих до 100 чоловік; у галузях невиробничої сфери – із чисельністю 

працюючих до 25 чоловік; у роздрібній торгівлі із чисельністю працюючих 

до 15 чоловік. 

Указом Президента України № 456/98 «Про державну підтримку 

малого підприємництва» від 12 травня 1998 р. встановлювалися обмеження 

                                                 
1 Корогод І. В. Аналіз особливостей функціонування елементів інфраструктури підтримки 

підприємництва." Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 3. С. 328-333. 
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щодо річного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, послуг) – 

1 млн грн., та середньооблікової чисельності працюючих за звітний період – 

50 осіб, враховуючи й тих робітників, що працюють за договорами та за 

сумісництвом. Указ передбачав виокремлення мікропідприємств із 

персоналом до 10 чоловік та обсягом річної реалізації продукції (послуг) на 

суму до 250 тис. грн.  

З прийняттям Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» від 19 жовтня 2000 р., були встановлені нові критерії: 

чисельність працюючих – до 50 осіб та середньорічний обсяг реалізації 

продукції (робіт, послуг) за цей період – до 500 тис. євро.  

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18 вересня 

2008 р. сформував нові критерії визначення малого підприємства: 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний фінансовий рік не 

перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, 

послуг) за цей період не перевищує 70 млн грн. 

 Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року виділив в 

окрему під категорію суб'єктів мікропідприємництва, яка обмежена річним 

обсягом доходу в 2 млн. євро та чисельністю працівників – до 10 осіб. Малі 

суб’єкти 30 підприємництва з кількістю працівників – до 50 осіб, можуть 

отримувати річний обсяг доходу до 10 млн. євро. 

На сьогоднішній день в Україні є деякі прогалини в статистичному 

оцінюванні діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу:  

 обліку підлягають лише ті суб’єкти бізнесу, що подають податкову 

та статистичну звітність;  

 критерії віднесення суб’єктів підприємництва до малих, середніх та 

великих за розміром сукупного річного доходу відповідають показникам 

країн Європейського Союзу, які знаходяться на вищому рівні економічного 

розвитку;  

 розмір сукупного річного доходу, відповідно до якого суб'єкт 

господарювання належить до суб'єктів малого, середнього чи великого 

бізнесу, встановлена в євро, що спричиняє істотні зміни в структурі таких 

підприємств внаслідок курсових коливань гривні, які відбуваються останніми 

роками.  

 відсутні статистичні показники, які стосуються діяльності фізичних 

осіб-підприємців, зокрема їх кількості, обсягів реалізованої продукції, 

чисельності зайнятих, обсягів залучених капітальних інвестицій тощо.  

У працях вітчизняних та зарубіжних науковців наразі майже не існує 

чіткої класифікації суб’єктів малого і середнього бізнесу. Загалом 

застосовується класифікація для всіх суб’єктів підприємництва, яка полягає в 

поділі підприємств на малі, середні та великі, чи їх сфери діяльності. 

Доцільно зазначити, що розвиток малого і середнього бізнесу є 

головним чинником диверсифікації економіки країни. Це пояснюється тим, 
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що малі і середні підприємства володіють високим інноваційним 

потенціалом і роблять менший негативний вплив на оточуюче середовище, 

ніж великі. Всі перелічені функціональні властивості малого і середнього 

бізнесу у забезпеченні економічного розвитку на практиці реалізуються 

одночасно і підтверджують, що його необхідно розглядати як важливий 

чинник вирішення багатьох економічних проблем.  

На основі детального аналізу розвитку малих і середніх підприємств 

можна зробити такий висновок: формування процесів підтримки малого і 

середнього бізнесу повинне відбуватися на двох основних рівнях: 

державному та регіональному. 

На державному рівні визначаються мінімально необхідні нормативи 

функціонування ринку малого і середнього підприємництва, його загальні 

межі. Держава повинна забезпечити спрощення законодавства, визначити 

обсяги прав та обов’язків суб’єктів малого і середнього бізнесу, межі 

втручання місцевих органів виконавчої влади у підприємницьку діяльність. 

Крім використання нормативів прямої дії, держава повинна здійснювати 

економічне регулювання ринкового середовища, створюючи сприятливі 

умови для функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу через 

податкову, митну, грошову-кредитну, зовнішньоекономічну системи, а також 

за допомогою інших заходів макроекономічному характеру. Тобто, можна 

говорити про вирішальну роль держави у цьому процесі. 

Конкретні напрями, форми та заходи, здійснювані державою й цій сфері 

повинні реалізовуватися через Державну програму розвитку малого 

підприємництва, яка, в свою чергу, має стати невід’ємною частиною 

Програми соціально-економічного розвитку України. Формування та 

реалізацію державної політики у сфері малого і середнього бізнесу, перш за 

все, повинні проводити Міністерство економіки України та Міністерство 

фінансів України. Створення ж окремого державного органу з підтримки 

підприємництва, який би взяв на себе функції формування державної 

політики, істотних зрушень не дасть. 

Макроекономічне регулювання ринкового середовища суб’єктів малого 

і середнього бізнесу не може охопити всіх його аспектів, врахувати 

особливості територій. Практичний досвід показує, що на формування і 

функціонування ринкового середовища для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва на рівні регіонів мають впливати, щонайменше, чотири 

групи заходів: 

1) стимулювання пропозиції суб’єктів малого і середнього 

підприємництва (програми щодо професійної підготовки людей, які б могли 

зайнятися підприємництвом, диференційована система надання допомоги 

тощо); 

2) стимулювання попиту на продукти та послуги малого і середнього 

бізнесу; 

3) співвідношення попиту і пропозиції суб’єктів малого і середнього 

підприємництва (інформаційна та консультативна діяльність для осіб, які 
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хочуть зайнятися підприємницькою діяльністю, їх професійна орієнтація 

тощо); 

4) допомога регіональному розвитку (фінансова, інформаційно-

консультативна, локальні програми розвитку малого і середнього 

підприємництва тощо). 

Визначені заході мають стати основою впливу на ринкове середовище 

за рахунок створення системи регіонального сприяння розвиткові малого і 

середнього підприємництва.  

Для цього можна виділити два типи організацій для її підтримки. По-

перше, це структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади та 

самоврядування – відділи сприяння підприємницької діяльності. Поряд із 

суто виконавськими функціями реєстрації суб'єктів підприємницької 

діяльності, видача ліцензій тощо), дані органи мають здійснювати ще низку 

інших функцій, спрямованих безпосередньо на підтримку малого і 

середнього підприємництва.  

Система регіонального сприяння розвитку малого і середнього 

підприємництва на рівні місцевого органу виконавчої влади включає такі 

функції:  

 організація системи моніторингу за ринковим середовищем суб'єктів 

малого і середнього підприємництва;  

 виділення пріоритетних галузей економіки для розвитку малого і 

середнього підприємництва;  

 формування в регіоні привабливого середовища для інвестицій;  

 створення системи підготовки кадрів для малого і середнього 

підприємництва;  

 залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до 

розв'язання регіональних проблем; 

 розробка програми розвитку малого і середнього підприємництва;  

 створення недержавних структур підтримки малого підприємництва 

та організація системи навчання;  

 створення фонду підтримки малого і середнього підприємництва;  

 залучення міжнародної технічної допомоги;  

 методична допомога та організація єдиного інформаційного поля. 

Варто запровадити формування регіональних об’єднань суб'єктів 

малого і середнього бізнесу. Вони повинні створюватися на добровільних 

засадах, а їх виконавчі дирекції – за рахунок внесків членів об’єднань.  

Основною метою цих структур мають бути: дотримання вимог 

державної політики щодо розвитку малого і середнього підприємництва з 

урахуванням інтересів території, узгодження інтересів підприємців з 

інтересами населення, поєднання розвитку малого і середнього бізнесу з 

вирішенням соціально-економічних проблем територій, сприяння 

концентрації фінансових ресурсів для розвитку малого і середнього бізнесу, 

участь у розробці регіональних програм сприяння малому і середньому 

бізнесу тощо. 
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5.5 Theoretical foundations for analysis ofdifficult labor in the modern 

economy 

The massive transition to telecommuting in a pandemic contributes to the 

automation of production in the development of the digital economy. Moreover, if 

earlier the objective process of development of the so-called flexible labor market 

was associated in the literature mainly with the globalization of the economy, now 

the emphasis is shifted to its connection with the trend towards automation of 

production. Thus, attempts to comprehend the far-reaching consequences of the 

crisis are faced with economic problems associated with the historical prospects of 

the fourth industrial revolution and the "digital economy". Events unfolding today 

can act as a kind of catalyst that can accelerate these technological changes and, 

accordingly, exacerbate the economic problems associated with them. 

The relevance of this issue is also determined by those profound shifts in the 

content of labor that occur in a highly developed economy. In the literature, these 

processes of transformation of human activity are reflected, first of all, in the 

theory of the creative class, developed by the American-Canadian economist and 

sociologist Richard Florida. He explains the fundamental changes in the modern 

world by the growth of creativity in all types of activity and the corresponding 

division of people into those who are engaged in creative work and those who 

work according to given algorithms. According to his calculations, the share of the 

creative class in the last quarter of the twentieth century. in the United States 

increased by more than one and a half times: from 18% to more than 30% of those 

employed in the economy. In 2002, according to R. Florida, more than 38 million 

Americans worked in creative jobs. 

R. Florida divides the creative class into two sectors. The super-donated core 

comprises about 12% of all American jobs. He refers to them as research, 

development, higher education, programming, art, design, work in the media. 

These people "fully participate in the creative process". The super-creative core is 

innovative in nature, it creates new products
1
. The second sector includes creative 

professionals whose work is based on knowledge. Many of them work in 

healthcare, business and finance, law, and secondary education. Due to their high 

level of education, they have the ability to involve “complex bodies of knowledge” 

to solve problems. 

Creative professionals earn one and a half times more than the average 

American. This increases the share of this cluster in US consumption to 46%. In 

the global economy, the creative industries (in a wide range from theatrical and 

publishing activities to the production of computer software and clothing design) 

show the highest growth rates (10-15%) and make the maximum contribution to 

the overall GDP growth of developed countries. 

The book is based on more than a decade of research activities of a large 

group of specialists, including the analysis of statistical indicators and sociological 

                                                 
1 Goodfriend, Marvin, and King, Robert G. (1997). The New Neoclassical Synthesis and the Role 

of Monetary Policy. NBER Macroeconomics Annual, 12: 231-83, P. 69 
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surveys (mainly interviews in focus groups). A separate chapter in the book is 

devoted to the theory of "three T" (talent, technology, tolerance), necessary for the 

successful economic development of a post-industrial city. To assess the level of 

technology development, the following were used: the "high technology index" 

and the "innovation index", calculated annually. The High Tech Index is based on 

two main factors. The first is the share of products of high-tech enterprises in the 

region in the national production volume of these industries. The second is the 

share of high-tech companies in the GDP of a given region in relation to the share 

of high-tech industries in the US GDP. The innovation index is equal to the 

number of registered patents per capita. Human capital was calculated simply by 

the proportion of people with a bachelor's degree or higher. All these indicators are 

interrelated with the share of the creative class in the total number of employed. On 

their basis, an "integral coefficient of creativity" was developed, taking into 

account all the "three T". 

The main conclusion to which the work of R. Florida cautiously leads is that 

by the beginning of XX1 Art. the creative class has gained strength, now it must 

self-identify and acquire its own class identity in order to take power and 

responsibility for the development of society into its own hands. This book opens 

up a new direction of development in the XX1 century. class approach associated 

with the analysis of the economic role of the creative class
1
. 

One of the first attempts to apply this approach from the standpoint of the 

creative class was R. Florida's analysis of the process of erosion of the “middle 

class”. As you know, the provision on "erosion" in the United States and other 

highly developed countries of the "middle class" has long become a commonplace. 

For several decades, this social group provided social harmony and political 

stability in American society, acting as the social basis of liberal democracy. Her 

social mobility was negligible and directed mainly upward. However, in the 90s, 

the social mobility of the "middle class" has noticeably increased and acquired two 

opposite directions: not only up, but also down. This cluster began to gradually 

split into two groups, with very different income levels. 

In addition, in addition to the level of income, the "middle class" has always 

been united by certain common values and beliefs, which were traditionally largely 

projected onto American society as a whole. Therefore, it was no less alarming 

that, following the emergence of income differences, the values of American 

society began to transform. 

In the course of the discussion about the fate of the "middle class" that 

unfolded in the literature, various explanations were proposed for what was 

happening. R. Florida also presented his version. It is associated with the 

development of the creative class, which has become the "upper part" of the split 

middle class. He emphasizes that it is not only that there are more creative 

professionals and they are earning more than before, but also that they have formed 

                                                 
1 Goodfriend, Marvin, and King, Robert G. (1997). The New Neoclassical Synthesis and the Role 

of Monetary Policy. NBER Macroeconomics Annual, 12: 231-83, P. 68 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

163 

new ideas for America about work organization and lifestyle. Based on the 

research, R. Florida shows that not only salary, but also professional interest, 

responsibility and flexibility of work schedules attract creative people in this work. 

At the same time, monetary factors recede into the background. When firms try to 

hire or lure good specialists, they lure them not only with high salaries, bonuses 

and insurance, offering a block of shares, but also with the prospect of living in a 

good place. According to surveys conducted under the leadership of R. Florida, it 

is extremely important for creative professionals not only flexible working hours 

and the ability to work from home, but also the presence of a “thick” labor market 

(numerous competing job opportunities within one specialty), as they prefer to 

change place of work every 3-5 years, without changing the place of residence. 

Therefore, one of the advantages of the creative class over workers, which 

strengthens its position in negotiations with employers, is the fact that firms are 

more interested in retaining creative workers than these workers themselves are 

interested in stable work. 

R. Florida characterizes the process of polarization of American society as 

follows. “On one side was creative America, centered around the largest cities…. 

On the other is George W. Bush's America, which revolves around old industries 

and traditional values. By expressing these interests, the current administration is 

destroying our creative strengths with its policies. Our leaders do not fund enough 

education, research, science, technology, culture and arts. " R. Florida notes the 

manifestations of this polarization in the formation of "ghettos" of creative and 

"ghettos" of routine workers in post-industrial cities, where they prefer to live 

among similar "socially close", in the division of the cities themselves into 

dynamic and rich centers of creative industries, voting for the Democrats and 

patriarchal, monocultural and poorer cities that vote Republicans. 

In 2004, Richard Florida, together with Irene Tingagley, conducted a large-

scale study of the creative class and creativity indices of the EU countries. This 

work provides a comparative analysis of the main indicators of creativity and the 

share of creative professionals between the US and 14 EU countries. The results of 

the study showed that Sweden is ahead of the United States in all positions. 

Finland, the Netherlands and Denmark are slightly behind the United States. 

England and Belgium also perform well, and many EU countries are increasing 

their competitive advantages in this area
1
. 

These processes, transforming the very content of human activity, place new 

demands on economic theory and its methodology. In order to determine the 

methodological foundations of the theoretical analysis of the process of creative 

development of human activity, it is necessary, first of all, to categorically look at 

this scientific problem from the point of view of the most diverse areas of 

economic theory, starting with the "mainstream" and ending with political 

economy. 

                                                 
1 Florida, R., Tinagli, I. (2004) Europe in the Creative Age. Pittsburgh: Carnegie Mellon Software 

Industry Center. London Demos. February, 12-35. 
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Meanwhile, economic theory has not yet really begun to analyze these 

problems, despite the fact that the frantic pace of development of the "digital 

economy" already provides sufficient objective material to assess its possible 

economic consequences. And it seems that the reason for this lag of economic 

science behind the needs of comprehending modern trends in technological 

development is not so much a lack of empirical material for generalizations, but 

rather in the absence of an adequate methodology for analyzing these historical 

processes unfolding before our eyes, associated with the tendency to complicate 

labor in the modern economy. 

Complicated work hasn't been particularly fortunate in economics. The 

formation of this science fell on an era when the prevailing trend was not 

complication, but, on the contrary, simplification of labor. As you know, thanks to 

the division of manual labor within the manufactory, the more complex work of 

the artisan who knows all the operations for the manufacture of goods has given 

way to the work of a specialized partial worker who has mastered only one, or at 

best a few such operations. In economic theory, the reflection of this process of 

ousting complex labor from production is, apparently, more simple, and it was the 

inattention with which economists, starting with the English classics, treated the 

problem of complex labor. 

For the classical school with its costly paradigm, the category of complex 

labor was really useless, since it could interfere with the simple and clear 

measurement of labor by working time. Such a convenient way of measuring labor 

costs involved abstracting from its complexity. Indeed, if we take into account the 

differences in complexity, then different types of labor may lose this simple and 

convenient commensurability. Therefore, the classic costly approach sought, 

whenever possible, to parentheize the complexity of labor, that is, to simply 

dismiss it as if it were an annoying fly. A. Smith wrote that “one hour of engaging 

in such a craft, learning which required ten years of labor, may contain more labor 

than a month's work in some ordinary occupation that does not require training. 

However, there is no exact measure, and the matter is decided by market 

competition in accordance with that rough justice, which, while not being 

completely accurate, is still sufficient for ordinary everyday affairs
1
.  

Ricardo expressed himself in about the same spirit. In this respect, Marx 

simply follows Smith and Ricardo when he notes in passing that the market itself 

spontaneously reduces complex labor to simple labor. But I must say that Marx 

had, perhaps, more reasons to limit himself to such an explanation than did 

classical English political economy.
2
 

As you know, the concept of the dual nature of labor distinguishes between 

concrete and abstract labor, and then derives from their opposition a long chain of 

contradictions that grow into class antagonisms. Meanwhile, the complexity of 

                                                 
1 Smith A. (2018) The Wealth of Nations. - Simon & Brown. February, 482 p. 
2 Ricardo, D. (2004) On the Principles of Political Economy and Taxation. Cambridge: At the 

University Press for the Royal Economic Society. 512 p. 
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labor is an alternative and completely "peaceful" form of movement of the 

contradiction between concrete and abstract labor, which does not allow this 

contradiction to unfold to the level of irreconcilable class antagonisms. In the 

complexity of labor, its concrete and abstract sides essentially merge, their 

opposite is mediated, and the contradiction receives an adequate form of its 

movement. Indeed, as the process of increasing complexity of labor gradually 

gained momentum in the 20th century, this trend strengthened the economic and 

social role of the "middle class" by including a significant part of the working class 

in it, and thus led to the smoothing out of class contradictions in highly developed 

countries. 

It became obvious that when the complexity of labor comes to the fore in 

socio-economic life, the chain of contradictions that is derived from the dual nature 

of labor, although it does not completely disappear, is relegated to the background 

and loses its antagonistic character. This is quite understandable, since the subjects 

of complex labor receive high enough incomes to be part of the "middle class", 

which is by no means antagonistic towards the industrial system. On the contrary, 

it is traditionally considered the social pillar of liberal democracy and acts as a 

kind of “stabilizer” of industrial society, dulling its class contradictions. 

As you know, the dual nature of the labor of a commodity producer is that it 

is both concrete and abstract labor. Everything that distinguishes one type of labor 

from another belongs to a specific side of labor. The complexity of labor also 

belongs to this side, since different types of labor that create different use values 

require correspondingly and different degrees of preparation. Thus, complexity 

appears, first of all, as one of the characteristics of concrete labor, that is, as one of 

those most important specific features that distinguish one type of labor from 

another. 

But this is a special characteristic of concrete labor, which, unlike its other 

most important characteristics, has a direct impact on the value of the created 

value. Meanwhile, other characteristics of concrete labor, such as, for example, its 

tools, directly affect only the use value of the goods created. In contrast, the 

complexity of labor has a direct impact not only on the use value, but also on the 

amount of value created. As you know, complex labor creates a greater value than 

simple labor
1
. 

As you know, the dual nature of the labor of a commodity producer is that it 

is both concrete and abstract labor. Everything that distinguishes one type of labor 

from another belongs to a specific side of labor. The complexity of labor also 

belongs to this side, since different types of labor that create different use values 

require correspondingly and different degrees of preparation. Thus, complexity 

appears primarily as one of the characteristics of specific labor, that is, as one of 

those most important specific features that distinguish one type of labor from 

another. 

                                                 
1 Афанасьев В.С. (1980) Великое открытие Карла Маркса. Методологическая роль учения о 

двойственном характере труда. М.: Мысль. 267 с. 
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But this is a special characteristic of concrete labor, which, unlike its other 

most important characteristics, has a direct impact on the value of the created 

value. Meanwhile, other characteristics of concrete labor, such as the means of 

production, directly affect only the use value of the goods created. In contrast, the 

complexity of labor has a direct impact not only on the use value, but also on the 

amount of value created. As you know, complex labor creates a greater value than 

simple labor. 

Meanwhile, value, in accordance with the concept of the dual nature of labor, 

is associated not with concrete labor, but with the other side of labor – with 

abstract, that is, qualitatively homogeneous labor. The abstract side of labor, in 

contrast to the concrete, expresses what is common in all the various types of labor 

of commodity producers. Such a common property inherent in the work of all 

commodity producers is the expenditure of human energy in the physiological 

sense, taken irrespective of the specific useful form of this expenditure, that is, 

irrespective of the specific form that is characterized, among other distinctive 

features, by the complexity of labor. 

Complexity directly acts as a characteristic of concrete labor, which is 

expressed in the use value it creates. But this is such a very special characteristic of 

concrete labor, which directly affects the amount of abstract labor. Otherwise, 

complex labor could not create more value than simple labor. Thus, the complexity 

of labor appears as a form of movement of the contradiction between concrete and 

abstract labor, forming a kind of "bridge" between them. Thus, since in the 

complexity of labor, its concrete and abstract sides merge, it forms an adequate 

form of movement of the contradiction between concrete and abstract labor. 

The most important methodological problem of economic theory is that in its 

analysis of the dual nature of labor, it stops at the distinction between concrete and 

abstract labor. She consistently draws this distinction through the entire categorical 

analysis of capitalist production and circulation, but at the same time sharply 

"chops off" the subsequent dialectical movement in the direction of synthesis, 

reuniting the concrete and abstract sides in a complex work. This incompleteness 

of the dialectical movement means the forced stop of the analysis of commodity 

production at the most dramatic moment – at the stage of antithesis, which 

precedes synthesis. There is an artificial stop of movement from abstract labor, as 

the antithesis of concrete labor, to synthesis, to the indirect re-creation of the 

integrity of complex labor enriched by this historical and logical movement. The 

sequential development of this dialectical movement towards complex labor is 

suddenly interrupted at the very beginning, and at this point of departure, where 

there is a consistent distinction between concrete and abstract labor, a grandiose 

system of categories of political economy begins to be erected, striking the 

imagination in its scope. As a result, it remains, in fact, the political economy of 

simple labor. 

Such an application of the Hegelian method can hardly be considered fully 

consistent with its own dialectical nature. On the contrary, an adequate application 

of this method leads to conclusions of a completely different kind, not connected 
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with the exacerbation of the class antagonisms of capitalism to the limit. It should 

be borne in mind that the Hegelian dialectic is characterized, on the one hand, by 

the conventionality of contradictions and, on the other hand, by the 

unconditionality of a concrete synthesis. Where the subjective reason insists on the 

unconditional contradictions of formal logic, the dialectically understood object 

reveals conditional, that is, reconciled opposites. And, on the contrary, where the 

reason sees a conventional, mechanical combination of signs, dialectical reason 

reveals an unconditional, indissoluble, concrete synthesis of hostile contents. The 

unity and progressive, ascending character of the dialectical process is based 

precisely on the fact that dialectical contradictions are not contradictory, and 

dialectical reconciliation is indissoluble. This guarantees every break the 

possibility of healing and every healing – the inability to fall into the old break. In 

this sense, dialectical synthesis acts as a form of movement and consistent 

development of contradictions up to their complete resolution
1
. 

The analysis of the dual nature of labor is indeed a great scientific discovery 

by Karl Marx. However, it was never followed by a synthesis of the concrete and 

abstract sides of labor in complex labor, which is a non-antagonistic form of 

movement and development of the contradiction between these two sides of the 

commodity producer's labor. There is no such synthesis in political economy. And 

precisely because of the absence of such a non-antagonistic form of movement 

associated with complex labor, all the contradictions of commodity-capitalist 

production, which logically ascend, in the final analysis, to the dual nature of labor, 

acquire a tendency in political economy to exacerbate to the extreme. In order to 

rid the use of the dialectical method of this obvious tendentiousness, it is 

necessary, first of all, to supplement the distinction between concrete and abstract 

labor with their subsequent synthesis in the complexity of labor. 

Economic theory traditionally measures the complexity of labor by the cost 

of training it. The socially necessary complexity of labor is determined by the costs 

that, on average, are necessary to prepare labor for the creation of a given use value 

at a given socially normal level of development of technology, technology and 

organization of production and at an average level of abilities of a given worker. If 

a person's individual abilities exceed the average level, then he may need less time 

to prepare for the production of a given use value. In this case, his work will have 

an average complexity for this particular species, with individual training costs 

relatively less than the average level. And while maintaining the same amount of 

costs, a capable person will be able to prepare himself for more complex work, 

creating a more complex use value, which corresponds to a higher value of value. 

In either case, the complexity of his labor will be equal to the individual costs of 

training a given worker (including the labor costs of people who train him, taking 

into account the complexity of their labor, as well as the costs of materialized 

labor, for example, materials necessary for training, etc. .), multiplied by the 

coefficient of personal abilities. 

                                                 
1 Хандруев А. А. (1990)Гегель и политическая экономия. М. : Экономика. 125, [2] c. 
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Whatever the methodology for quantifying such a coefficient, it in any case 

goes far beyond the boundaries of economic theory, just like the analogous 

technique for determining smart coefficients through testing. Of course, economic 

theory cannot include in its subject purely technical aspects of such testing, directly 

related to the field of psychology. For economic theory, the objective circumstance 

is much more important that in the conditions of commodity production, these 

abilities can receive social recognition through the mechanism of market prices. 

The price mechanism of the market spontaneously measures in money the amount 

of socially necessary labor represented in value, which is equal to the product of 

socially necessary expenditures of labor for its socially necessary complexity. 

Thus, the socially necessary complexity of labor itself acts in this market process 

in the role of a kind of spontaneously acting coefficient, by which the economic 

system objectively multiplies the amount of socially necessary labor costs 

(ONCT), spontaneously determining as a result the amount of socially necessary 

labor (ONT)
1
. 

In turn, the value of the socially necessary complexity of labor presented in 

this formula is objectively equal to the cost of training a given individual worker, 

multiplied by the coefficient of his individual abilities. At the same time, it is 

necessary to fully take into account the economic significance of the difference 

between socially necessary and individual costs of training, which may well arise 

already at the stage of preparation for complex work, depending on the individual 

ability to learn this particular type of work. The fact is that from this difference a 

kind of additional complexity can arise, which in many respects objectively 

determines the subsequent differentiation of the incomes of various workers. In a 

commodity economy, this difference can take a value form and act as a special 

type of added value created by complex labor, provided that the individual costs of 

training a given worker for it are below the socially necessary level. In the future, 

from such an added value, he can receive a constant additional income in the 

process of his complex labor. The source of such additional income is the excess of 

the real complexity of his labor and, accordingly, the value he creates in relation to 

the level of value created that would correspond to his individual training costs 

with average learning abilities. 

For example. due to his individual abilities, this worker spent one and a half 

times less than the socially necessary level of costs for preparing for this rather 

complex type of specific work. If this amount was spent on training by a person of 

average abilities, he would have mastered a relatively (one and a half times) 

simpler type of concrete labor, which brings in this economy an annual earnings of 

100 thousand dollars. However, this more capable worker, who at the same 

individual costs for training he mastered one and a half times more complex type 

of concrete work, receives an annual salary of 150 thousand dollars. Obviously, his 

                                                 
1 Покрытан А. К. (2002) Политическая экономия : учеб. пособ. 2-ое изд., дополн. Одесса: 

ОГЭУ. 348 с. 
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annual additional income will be 150 – 100 = 50 thousand dollars
1
. 

On the other hand, those whose individual costs of training, due to their 

relatively lower abilities, turn out, on the contrary, higher than the socially 

necessary level, receive in the process of their complex labor income less than that 

which could correspond to the value of their individual costs of training if they 

carried out with average abilities and, accordingly, would be recognized as socially 

necessary. Collectively, all these positive and negative deviations from the average 

cancel each other out. As a result, the additional income of some workers 

inevitably turns into a corresponding decrease in the income of others, objectively 

determining in many respects the possibility of subsequent differentiation of 

income, including within the framework of the same specific type of complex 

labor. Of course, the possibilities for differentiating the incomes of various 

representatives of complex labor are much more extensive and cannot be limited 

by the additional complexity that is formed at the stage of preparation. It is quite 

obvious that these individual abilities can manifest themselves not only during 

preparation, but also later in the very process of complex labor, contributing to the 

development of elements of creativity in it. 

It should be borne in mind that complex labor objectively occupies, as it 

were, an intermediate position between simple labor and creative activity. In 

difficult work, elements of direct interest in self-realization and enthusiasm can be 

strengthened, bringing it closer to creativity. The strength of these creative 

elements correlates with the complexity of the work. Therefore, complex work acts 

not only as work, armed with knowledge and experience. It is also complex in the 

sense that it can include elements of creativity. Having mastered the technological 

knowledge existing in this area of labor, a person can go beyond it, creating his 

own, new, technological capabilities that did not exist until then. And the more 

difficult the work, the more it has the potential ability to create new alternative 

possibilities. Thus, the complexity of labor takes on a double meaning. On the one 

hand, it presupposes the passive assimilation of already existing knowledge in a 

given area, and, on the other hand, thanks to this, complex work acquires the 

ability to creatively create new knowledge.  

In a modern economy, complex labor receives high wages largely due to the 

ability of its subject to make decisions independently, relying on his technological 

knowledge. At the same time, knowledge acts, first of all, as a condition for the 

competent adoption of operational decisions. This point is especially emphasized 

by M. Castells in his concept of "informational labor". Such an "information 

worker" is paid directly not so much for the knowledge itself as for those creative 

elements of his work that can arise only on the basis of this knowledge
2
. 

                                                 
1 Сафонов Е.Н. (2006) Трудовые ресурсы как носители результатов интеллектуальной 

деятельности. Экономические науки, №12 - с.55-59. 
2Castells, M. (1996). All rights reserved. Originally published in English by Blackwell Publishers 

Ltd, Oxford, UK under the title-Тhe rise of the network society URL 

https://deterritorialinvestigations.files.wordpress.com/2015/03/manuel_castells_the_rise_of_the_n

etwork_societybookfi-org.pdf  
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All this, however, does not diminish the importance of the economic 

mechanism considered above for recognizing the individual abilities of a person, 

although he cannot, of course, cover all those elements of creativity that arise in 

the further process of complex labor. This economic mechanism includes, firstly, 

the recognition of the socially necessary costs of training as the average value of 

individual costs and, secondly, the social recognition of the socially necessary 

complexity of labor, which is formed on the basis of these socially necessary costs. 

Thanks to this two-stage recognition mechanism, the socially necessary complexity 

of labor objectively takes into account not only the socially necessary costs of 

preparing for a given specific work, but also, to a certain extent, the individual 

capabilities of a person, including, first of all, his creative abilities. Thus, a more 

complex work corresponds to a more complex, two-stage mechanism of its social 

recognition. 

Thus, when analyzing the role of complex labor in a modern economy, it is 

necessary to proceed from the fact that socially necessary labor is equal to socially 

necessary labor costs multiplied by the socially necessary complexity of labor. In 

this formula, when determining the amount of abstract socially necessary labor, its 

socially necessary complexity appears, which in this case appears as a coefficient 

by which the amount of socially necessary labor costs is objectively multiplied. 

Thus, the costs of living labor cease to be the only substance of abstract labor and 

are combined with another, no less powerful factor associated with the complexity 

of labor. 

Economic development over the past centuries is characterized by a picture 

of sharp historical shifts in the structure of socially necessary labor embodied in a 

commodity, as a result of which the ratio between socially necessary complexity 

and socially necessary labor costs has dramatically changed. As you know, 

manufacturing production and the factory system meant a tendency to simplify 

labor. With the historical development of this trend, the socially necessary 

complexity gradually decreased, and the socially necessary expenditures of labor 

came to the fore. This tendency to simplify labor to a certain extent contributed to 

the exacerbation of the class contradictions of industrial society. But by the middle 

of the twentieth century in highly developed countries, the prevailing tendency to 

complicate labor, and the structure of socially necessary labor embodied in the 

commodity began to change in the opposite direction. This is evidenced, for 

example, by the so-called "Leontief paradox". 

Back in 1956, while studying the structure of US exports and imports, 

Leontiev discovered that relatively labor-intensive goods prevailed in American 

exports, while capital-intensive ones prevailed in imports. The paradox of this 

result was reinforced by the fact that it contradicted the Heckscher-Ohlin 

neoclassical model of international trade, according to which a country specializes 

in those types of production for which it has surplus resources.
1
 

                                                 
1 Leontief, W. (1953) Domestic Production and Foreign Trade; The American Capital Position Re-

Examined Proceedings of the American Philosophical Society: journal. Vol. 97, no. 4. P. 332-349. 
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To explain this paradox, V. Leontiev put forward the hypothesis that, in any 

combination with a given amount of capital, one man-year of American labor is 

equivalent to three man-years of foreign labor. In this case, the United States acts 

as a labor-surplus country and, therefore, there is no fundamental contradiction 

with the Heckscher-Ohlin model. This threefold ratio between American and 

foreign labor was largely due to their varying complexity. In essence, it was not 

about the surplus in the United States of labor in general, but of complex labor. 

Proceeding from this, V. Leontiev explained his paradoxical result by the higher 

qualifications of American workers
1
. 

As a result of the tendency to complicate labor, the socially necessary 

complexity of labor began to increase, pushing socially necessary labor costs into 

the background as a factor determining the amount of socially necessary labor. 

This largely contributed to the softening of class contradictions in highly 

developed countries in the post-war decades, just as the tendency to simplify labor 

contributed to their aggravation at the early stages of the development of industrial 

society. Thus, in the tendency towards reconciliation of class contradictions in 

developed countries in the postwar period, the socially necessary complexity of 

labor, not only logically, but also historically, manifested itself as a completely 

adequate form of movement of the contradiction between concrete and abstract 

labor. Empirically, it has been clearly confirmed that the complexity of labor is not 

only a form of synthesis and reconciliation of these two opposite sides of the labor 

of a commodity producer, but also a form of movement of the class contradictions 

of capitalism that grow out of them. Thomas Piketty actually explains the 

downward trend in the share of capital in the long run – from 35–40% in the 1800–

1810s to 25–30% in the 2000–2010s – by the trend towards more complex labor a 

further increase in the share of labor from 60–65% to 70–75%. The share of labor 

has grown because the importance of complex labor in the economy has increased 

and, accordingly, the share of land ownership, real estate and money capital has 

decreased
2
. 

Considering the tendency to complicate labor, one must take into account its 

close relationship with the development of elements of creativity in the content of 

human activity. A.K. Pokrytan believed that modern capital combines with the 

means of production not just human labor power. A modern enterprise objectively 

needs not just a labor force, alienated and abstracted from the rest of a person's 

abilities, but more and more in a personality inalienable from a person, manifested 

in those elements of creativity that can develop more and more intensively in the 

content of his activities, even if this person continues to be an employee. Thus, the 

hiring relationship ceases to be only a form of purchase and sale of labor. 

Labor power as an economic category that characterizes the ability to work 

alienated from the individual begins to gradually recede into the past, thereby 

                                                 
1 Baldwin, Robert E. (1971) Determinants of the Commodity Structure of U.S. Trade. The 

American Economic Review: journal. Vol. 61, no. 1. P. 126-146 
2 Piketty, T. (2014) Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press. 816 p. 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

172 

revealing its historically transient nature. Not only the commodity form of labor 

power, but also labor power itself turns out to be a purely historical category. 

A.K. Pokrytan proceeded from the fact that labor power as an economic category 

appears and disappears along with its commodity form, outside of which it does 

not exist as such. Labor force cannot take any other form, except for the 

commodity one, by its very nature, connected with the alienation of the ability to 

work from the rest of the abilities of the human person
1
. 

The emergence of labor as an economic category is associated with its 

commodity form. Strictly speaking, labor force as an economic category does not 

objectively exist outside of hired labor. After all, the ability to work is only a part 

of the abilities of the human person. If the ability to work is not economically 

alienated from other abilities of the human person, then labor does not act as an 

economic category. As an economic category, labor implies the economic 

alienation of the ability to work from other human abilities.  

Consequently, the slave's ability to work did not act as his labor force, 

economically alienated from his personality, since the slave owner owned not only 

the ability to work, but also the person's personality itself. 

Proceeding from this, A.K. Pokrytan came to the conclusion that labor is an 

economic category specific to hired labor. And since hired labor reaches its highest 

point in industrial production, the alienation of labor from the human personality 

also reaches its highest point. And now we see that in modern high-tech 

corporations, the labor force as an economic category is beginning to "erode".  

Objective economic boundaries are beginning to blur, separating the ability 

to work from other abilities of the human person and, above all, from the creative 

potential hidden in it. 

Correspondingly, wages express in modern production and the reproduction 

of not just labor power, not just the ability to work, alienated from other abilities of 

the human person.  

It begins to increasingly express the reproduction of an integral human 

personality in all the richness of its abilities, including, first of all, that human 

ability for creativity, which goes beyond the category of labor force as a person's 

ability to work. 

These qualitative changes in the very content of modern wages are 

quantitatively expressed in the differentiation that Thomas Piketty considers the 

most important source of the growth of inequality in recent decades, and which 

clearly shows that a modern enterprise is no longer important just a rough 

workforce, but a person's creative personality
2
. 

At the same time, it is necessary to take into account the reverse socio-

economic side of this internally contradictory process of creative transformation of 

human activity. It is associated with a directly opposite tendency to simplify labor. 

                                                 
1 Покрытан А. К.(1982) Фонд возмещения І подразделения и проблемы сбалансированности. 

М. : Экономика. 167 с. 
2 Piketty, T. (2014) Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press. 816 p. 
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The fact is that the social stratification of the "middle class" in a highly developed 

society is accompanied not only by the development of the creative class, but, on 

the other hand, by the growth of the service class. Currently, about 60% of the 

employed population in the United States is in the lowest paid jobs ($ 13-16 per 

hour versus $ 24 per hour on average in the United States). According to experts, 

about 83% of the vacancies in the United States require only a high school diploma 

and require training that does not exceed several months in duration. Such 

professions are auto mechanic, advertising agent, waiter, salesman, construction 

worker and many others, for example, those related to Internet commerce
1
. 

The collision of opposite tendencies, one of which is associated with the 

development of complex labor of the creative class, and the other – relatively 

simple labor of the service class, testifies to the process of polarization 

characteristic of the period of post-industrial transformation of a highly developed 

society. This trend shows that one of the most important contradictions of a 

developed post-industrial economy can be the contradiction between simple and 

complex labor, since in the process of post-industrial transformation it acquires a 

class character, acting as a contradiction between the complex labor of the creative 

class and the simple labor of the service class. 

Thus, if in the post-war period the tendency to complicate labor contributed 

to the softening of class contradictions, then in the historical perspective of the 

XXI century it, on the contrary, is capable of exacerbating new class contradictions 

and, above all, the contradiction between the complex labor of the creative class, 

on the one hand, and simple labor service class, on the other. This dangerous 

tendency towards polarization creates an objective necessity for the conciliatory 

role that the social state of a new, post-industrial type, technologically based on 

automated production, is called upon to play in the historical movement of this 

contradiction. 

 

 

 

5.6 Socio-humanitarian and workforce factors and conditions of the 

national economic growth in the post-crisis period 

Stability and quality of national economic growth in the post-crisis period 

(especially due to the factors and conditions of human resources reproduction) are 

determined by parameters of: demographic and labour-resource potential; quality 

of life; balanced interaction of public institutions in regulation of life spheres and 

provision of socially acceptable access at the specific historical stage to vital and 

social values and benefits; capitalization of components of socio-humanitarian 

potential, distribution and redistribution of a range of corresponding revenues. 

Economic instability in Ukraine greatly sharpened problems of resource provision 

and implementation of state guarantees and standards for: reproduction of basic 

                                                 
1 US labor market: qualitative deterioration. URL: https://oko-

planet.su/finances/financescrisis/184908-rynok-truda-ssha-kachestvennoe-uhudshenie.html 
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social infrastructure, particularly its preservation under formation of united 

communities; provision of socially necessary cultural and entertainment services to 

the population, that are currently funded residually. 

In the modern world consecutive economic globalisation, transnational 

organization of its resource base, unification and increase of consumption 

standards and quality criteria of living are coupled with gradual depletion of the 

natural resources that are most in-demand by industrial and neo-industrial 

economies, rapid regionally unsteady increase in world population, geo-climatic 

changes. These trends more and more actualizing problems of sustainable 

development of the national socio-economic systems aimed at optimization of its 

competitive ability, investment, business and socio-political ratings among 

countries of the world. Sustainable development strategy (as a system activity, 

destined to balance the relationship between society on the whole, its economic 

subsystem and environment with the purpose of preservation and maintenance of 

acceptable living quality of human civilization) contains a powerful socio-

humanitarian component, represented by the processes of reproduction of the 

population itself, its productive forces and creative potential, social institutions, 

which regulate and adjust natural and human-made living environment. 

The study of the competitiveness and related socio-humanitarian aspects of 

countries’ development worldwide is based on the understanding of this economic 

category as the possession of certain properties by naturally different objects (types 

of products; enterprises and organizations, their groups, associations and 

complexes; countries and their unions), which are able to create advantages for the 

corresponding subjects of economic competition (competitive struggle) in a large 

variety of focus areas – the competitive fields of micro-, meso- and macrolevels, 

with each of them having the national and international scope. The determinants of 

the competitive advantages of the subjects of the competitive struggle of the 

aforementioned levels in industrial, neo- and post-industrial economies contain a 

significant multi-segment socio-humanitarian component, which is generally 

characterized by the quality of human capital, intellectual, knowledge-generating 

and rent-forming potential of labor resources, indicators of life quality (primarily, 

the volume and structure of revenues and expenses), social security and protection 

of population. 

The aggregate socio-humanitarian resource (capitalized and potential) 

reveals itself both in social and economic stability, the technical and technological, 

personnel and managerial parameters of production processes, the innovative and 

investment policy of facility, sector, national and supranational levels, as well as in 

the profile of the internal and external demand for goods and services (i.e. the 

ultimate purpose of raising their competitive capacity). 

The theoretical and methodological basis of the research is formed by 

specialized publications devoted to:  

the reproduction and improvement of the range of the socio-humanitarian 
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potential’ components
1
;  

the structure and features of capitalization of rent-forming resources, 

classification of the rent
2
; 

 economic mechanism of the innovation process, its impact on the dynamics 

of competitiveness characteristics of business entities
3
. 

Consistent globalization of organizational and economic mechanisms of 

public production and focus on science-intensive modernization of its technical 

and technological base and structure, performing conditions to ensure economic 

competitiveness on the international scene, actualize priority and elaborate 

requirements for determining the leading directions in improving the quality of 

reproduction and use of socio-humanitarian potential of Ukraine. Needs of national 

security, at the same time, reinforce the importance of the preservation of its social 

and cultural identity as a prerequisite for the consolidation of society and territorial 

communities, stimulation of various aspects of innovative activity of socio-

humanitarian and economic space segments and subjects, mitigation and 

prevention of depopulation and departure abroad labor force. 

Principles of the welfare state (in particular: provision of the individual 

welfare under conditions of market economy based on comprehensive 

implementation of labour and creative potential; maintenance of public solidarity 

and consensus) require state policy, balanced by social and economic expenses and 

results which are recognized as appropriate in terms of sustainable competitive 

functioning of a state and its regions in the globalized world. Significance of the 

social policy which is destined to optimize influence of the state on creation of 

general conditions of social reproduction (through the maintenance of socially 

necessary level and quality of population living, cooperation and partnership of its 

various stratums and groups) determines social orientation of the economy of 

                                                 
1 Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. (1998) Конкурентоспособность в микро-, 
мезо- и макроуровневом измерениях. Российский экономический журнал. № 3. С. 67-77. 

Лаврентьева И.В. (2005) Комплексный анализ эффективности репродукционного процесса в 

регионе. Региональная экономика: теория и практика. № 7. С. 26–32. Щетинин В. (2001) 
Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки. Мировая экономика и 

международные отношения. № 12. С. 42–49. 
2 Яковец Ю.В. (2003) Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизационном 
измерении. Москва: Академкнига. 240 p. Панова Н.Н. (2000) Сущность капитала как объекта 

управления (вопросы теории). Культура народов Причерноморья. № 12. С. 7–10. 

Шумська С.С. (2006) Національний капітал України: оцінки й тенденції. Економіка і 
прогнозування. № 4. С. 23–37. 
3 Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. (1998) Конкурентоспособность в микро-, 

мезо- и макроуровневом измерениях. Российский экономический журнал. № 3. С. 67–77. 
Яковец Ю.В. (2003) Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизационном 

измерении. Москва: Академкнига. 240 p. Лаврентьева И.В. (2005) Комплексный анализ 

эффективности репродукционного процесса в регионе. Региональная экономика: теория и 
практика. № 7. С. 26–32. Панова Н.Н. (2000) Сущность капитала как объекта управления 

(вопросы теории). Культура народов Причерноморья. № 12. С. 7–10. Шумська С.С. (2006) 

Національний капітал України: оцінки й тенденції. Економіка і прогнозування. № 4. С. 23–

37. 
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increasingly wide range of world countries. 

Therefore, effective social policy (as a component of the entire system of 

state management and local self-government measures for sustainable socio-

economic development of the country, including on terms of sustainable 

reproduction and rise of human resources capitalisation performance) combines: 

 reasonability of the totality of social guarantees and standards in terms of 

needs for reproduction of modern technological mode of economy and 

implementation of innovative factors of balanced progress of its constituents, 

functional and territorial subsystems; 

 coordination of social expenditures range with aggregate resource potential 

of budgets of various levels, relevant government and non-government funds, 

while population expenditures for socially necessary living and socio-cultural 

goods and services – with its effectual demand, supplemented by a potential of life 

support insurance systems and financial sector of mortgage and consumer 

crediting; 

 implementation of: 1) programs for provision of common public needs, 

connected with reproduction and capitalization of human resources; 2) a complex 

of programs for provision of equal starting conditions of life, social mobility, 

productive employment, resolution of contentious issues of human and socio-

economic development (in particular, integration and adaptation of vulnerable and 

marginal groups); 3) point-to-point achievement strategies of worthy level and 

quality of population living. 

A weighty role in identifying of tasks and performance evaluation of the 

social policy is played by structuring of public needs considering their designation 

in order to arrange living and implementation of values (public ideals, standards as 

a basis of formation and regulation of: value orientations of a person in the course 

of his/her socialization; societal purposes, intentions of social groups, ways and 

means of their achievement 
1
). In accordance with historically elaborated 

mechanisms of needs satisfaction in socium we can distinguish in a generalized 

sense: 

 public needs (comprises: common public needs, implementation of which 

provides integrity and legality of functioning of state and its institutes within 

determined borders; socially necessary needs, justified by political and economic 

feasibility in context of reproduction of the technological mode, effectiveness 

maintenance of state economic complex and strengthening of factors of its 

competitive ability, including those stipulated by social stability and solidarity); 

 private needs (according to the theory of welfare state, they diversify 

spheres and kinds of living of ordinary individual / community, improve its quality 

and satisfy above valid legislative guarantees of social protection, as determined by 

social status, priorities scale, life and professional experience etc.). 

                                                 
1 Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. (2002) Соціологія. Київ: Лібра. С. 87, 112. Сидорчук О., 

Козак І. (2008) Особливості формування та перспективи відродження соціального капіталу. 

Ефективність державного управління. № 16/17. С. 380–382. 
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Socio-humanitarian potential is worth considering as a collection of 

reproductive and productive characteristics of human communities of different 

functional and territorial status, as well as peculiarities of organization and 

functional results of a range of social institutes, involved in satisfying of common 

public, socially necessary and private needs of population, forming, implementing 

and improving of labour, culture-spiritual and intellectual qualities of subjects of 

social reproduction. We can distinguish the most aggregated components: 

 basic, represented by: 

 potential of natural reproduction and health of an individual, territorial 

communities of different rank, population of a country on the whole; 

 labour potential of an employee and aggregate labour force, which includes 

energy potential or ability to work, combining psychophysical (physical, mental 

health) and intellectual properties (cognitive and creative), as well as socio-

psychological potential, determined by communicative and cultural level and 

social activity (moral level, achievement need); 

 derivative, represented by: 

 aggregate of potentially interacting social institutions, created by socium 

subjects in order to satisfy its needs for common public, socially necessary and 

private values and benefits of individual and collective purpose within activity of 

assurance and implementation of legislatively secured rights, freedoms and 

obligations of an individual and citizen; 

 potential of the aggregate of social statuses, split-level networks of formal 

and informal interpersonal, professional, public relations, as well as positive social 

interactions, generated by common public, group and individual values and 

standards of living, relations and interactions; 

 culture-spiritual and education-innovative potential – corresponding non-

material and materialized results of labour potential, which function independently 

of their creator: 1) having entered the systems of culture and religion, as well as 

culture-spiritual (including figuratively symbolic) heritage of local and regional 

communities, country population, mankind on the whole; 2) having received 

execution in form of various documentation based on the results of researches and 

developments in areas of knowledge, professional, popular science works and 

imaginative literature, oral, printed and electronic information sources and 

databases; 3) covered by copyright and related rights, certified by patents, licenses 

and similar documents in the field of intellectual property protection; 4) creating 

different aspects (in particular, professional) of image and reputation of an 

individual, territorial as well as a variety of functional communities (family, labour 

collective, business entity, public organization etc.). 

Ideas and approaches of the state and socium to the reproduction of 

structure-forming public institutions and resources, destined for the satisfaction of 

socially necessary and private needs, as well as provision of equitable access to 

them, determine configuration of the national socio-humanitarian space, which is 

functionally represented by following segments: 

 socio-territorial population communities (social institutions of family, 
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religion and community, social ranking, social statuses and types); 

 labour market (first of all as related to mechanism of formation and 

balancing of its supply and corresponding demand); 

 system of formation and adjustment of public world outlook, moral and 

ethics, reproduction and improvement of an intellectual, professional and 

qualification, and innovative potential of labour force (first of all as a combination 

of such economy branches as education, science and scientific services, culture and 

art, as well as “knowledge networks”, together with mentioned branches 

represented by information infrastructure); 

 economic activity for organization of living and consumption environment 

of an individual and population on the whole within material production and social 

sphere; 

 consumer market; 

 system of social protection, as well as activity for maintenance of 

corresponding directions of national security; 

 social communications (this system covers societal – public, civil etc. – 

standards and regulations, means and methods of cooperation, conflict resolution 

mechanisms, confidence level between individuals, social groups, stratums and 

layers, as well as business entities). 

Taking into account formation environment and main components of socio-

humanitarian potential, stability and quality of human resources reproduction are 

determined by parameters of: demographic and labour-resource potential; quality 

of life; balanced interaction of public institutions in regulation of life spheres and 

provision of socially acceptable access at the specific historical stage to vital and 

social values and benefits; capitalization of components of socio-humanitarian 

potential, distribution and redistribution of a range of corresponding revenues. 

The social subsystem of human society reproduction plays a key role in the 

formation of motivations, the determination of the priorities, strategies, mechanism 

and tactics of the innovation process at the micro-, meso- and macrolevels of 

organization of society and national economies. 

The activity of social-purpose sectors in the area of the restoration of the 

labor potential of population, the synthesis and progressive development of 

fundamental and applied scientific knowledge, the creation of resources and 

conditions for meeting the cognitive, intellectual and aesthetic needs of the certain 

categories and the entire population of customers creates an innovative resource 

(and in the context of the innovation process – an initial capital) and / or the 

conditions and factors of its capitalization. Along with the restoration of the 

professional, educational and qualification levels of the national economies’ 

workforce, the role of the social subsystem of human society reproduction in the 

formation of the resources and conditions for the innovation process is determined 

by the creation and commercialization of: 

 the specific results of fundamental and applied scientific, research and 

engineering developments (ideas, discoveries, technical and technological 

developments, computer programs, databases, projects, drawings, etc.) that can be 
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registered as inventions and, thanks to the presence of production assimilation 

prospects, are classified as an innovative technological resource, the use of which 

enables the production and expansion of the sales volume of science-intensive 

products, as well as the improvement of the trade turnover of other goods and 

services; 

 the products of literature in different subject areas, as well as the whole 

range of products in the areas of culture and art (including applied art), which can 

be patented or protected by the copyright or related laws and (as a result of mass 

distribution by light industry and printing enterprises, print and electronic mass 

media, show business, film-distributing and other branches of the leisure and 

entertainment industry) acquire the individual, collective, general economic 

consumption value. 

The scope and role of the social subsystem of human society reproduction in 

the innovation process enables us to consider rent-forming resources and a range of 

rent payments as, respectively, its primary resource and significant quantitative 

result. This is a form of excess profit received by a business entity without 

additional entrepreneurial efforts at the expense of reducing the production cost 

comparing to other economic entities, that function in the corresponding sector of 

economic activity, as a result of reducing costs per output unit in the conditions of 

using a production factor (i.e., any of the elements necessary for products 

manufacturing, namely the means of production, materials and labor as purposeful 

activity), which proposal is absolutely inelastic in the long term 
1
. Thus, the rent 

from the capitalization of the socio-humanitarian potential’ components (or the 

quasi-rent) should be considered a part of the expenses saved by a certain producer 

due, for example, to the rational selection of personnel and organization of its 

work, optimization of managerial, technological, financial and marketing 

processes, involvement of other factors related to the reproductive application of 

human intelligence 
2
, as well as to the use of various quasi-competitive advantages 

stimulating the growth in demand for the corresponding goods and services. 

The above-mentioned definition of the quasi-rent requires the study of such 

types of its rent-forming resources as: 

 human capital as a basic component of capitalized socio-humanitarian 

resources (in the main manifestations of its quality – levels of comprehensive 

education and vocational qualification, on the one hand, intellectual, experience-

accumulating and knowledge-generating abilities and skills, on the other hand); 

                                                 
1 Гончарова Н.П. (2005) Инновационная рента: экономическая природа и условия 

формирования. Актуальні проблеми економіки. № 11. С. 3–12. Левковець О.М. (2015) 
Інтелектуальна квазірента як чинник інноваційного розвитку: перегляд концепції. 

Економічна теорія та право. № 2(21). С. 61–73. Патлатой О.Є., Несененко П.П. (2017) 

Особливості рентних відносин в умовах інноваційної економіки. Бізнес Інформ. № 7. С. 24–
30. Конохова З.П. (2018) Інформація як специфічний ресурс організації. Глобальні та 

національні проблеми економіки. № 21. С. 12–16. 
2 Яковец Ю.В. (2003) Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизационном 
измерении. Москва: Академкнига. С. 8-9, 133-134. 
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 various economic and political conjunctures formed at the local, regional, 

national and interstate levels, including in the process of capitalizing the spectrum 

of intellectual, innovative, communicative, organizational, interface resources of 

the socium (not least under the influence of social processes and, in particular, 

social policy aimed at regulating and minimizing social risks and threats). 

The human capital has all necessary attributes of the rent-forming resource. 

It doesn’t affect the supply of production factors, determining their quality in 

quantitative amount (that is, as production resources – the personnel of the 

enterprise, material and financial means for the realization of its purposes); it can 

also be involved in property relations and serve as a property object. At the same 

time, due to the indivisibility of the carrier of human capital as both a person and 

an employee, it is precisely his abilities, level of education and qualification are to 

be assessed from the perspective of property relations. Consequently: 

 human capital is the leading factor in the innovative development of the 

economy in measuring the different quality of characteristics of labor as the 

purposeful activity; 

 the mechanism for realizing the entrepreneur's rights to own, use and 

dispose of the professional, qualifying and intellectual potential of the employee is 

a hiring of a person, and (in the case of commercialization, production 

development and replication of intangible resources as the result of intellectual 

potential realization) – legal acts regulating copyright and related rights. 

Since human resources are an indispensable production resource at any 

enterprise / institution, human capital belongs to the factors forming all types of 

rent income (primarily in their differential and monopolistic forms), which at the 

same time does not deny the existence of such independent economic phenomena 

as the two main types of quasi-rent – educational and creative (scientific and 

oeuvre). In the latter one, the form of realization of the ownership right to the rent-

forming resources and their property status in the process of implementation into 

economic circulation (when rejecting and appropriating to the benefit of business 

entities) make it possible to define an intellectual quasi-rent. According to the 

fields of manifestation we can divide it’s most significant technological (including 

innovative and information), organizational and managerial, commercial (trade), 

financial and credit subtypes. These basic types of quasi-rent is directly associated 

with excess incomes of business entities, which are derived from the use of a part 

of the public stock of knowledge, abilities and motivations of higher quality 

personified by some highly educated and highly skilled workers. 

At the same time, the educational quasi-rent is formed due to the work of 

employees with the best professional, educational and qualification level at certain 

enterprises and institutions, as well as in some technologically related sectors of 

the economic complex. The use of such labor provides rent income for these 

structural elements of social reproduction and, ultimately, stimulates the 

functioning (including increased attention to the effectiveness in staff policy) of the 

entire sector of high-tech and knowledge-intensive enterprises and economic 

activities, and positively influences the pace of implementation of the innovation 
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model of social and economic development. The mechanism for optimization of 

the personnel potential of the enterprise / institution (and thus for creation and 

improvement of the prerequisites for the educational quasi-rent obtaining), that has 

been time-tested in the developed market economies, is recruiting. Territorial 

offices of the governmental employment service have often performed similar 

functions. 

As for the creative (scientific and oeuvre) quasi-rent, then the authors of 

scientific and technical innovations and developments, specialized works, projects, 

databases and programs in various fields of knowledge, literary fiction, other 

pieces of culture and arts, works of applied art, etc. create a start-up capital in a 

certain sense, as they are providing the synthesis and progressive development of 

fundamental and applied scientific knowledge (in the first case), and satisfying 

cognitive, intellectual and aesthetic needs of the wide layers of consumers (in the 

second case). This initiates the processes of: 

 the capitalization of scientific, experimental and design research results 

through the establishment and development of modern and new types of technics, 

as well as the mass diffusion of advanced technologies; 

 the replication of literary, cultural, art, cartographic, etc. products of 

sufficiently high consumer value by light industry and polygraphic enterprises, 

print and electronic media, show business, film distribution and some other sectors 

of the entertainment industry. 

There are no excess profits of economic entities using an innovative 

technological resource or producing modern and new technics during the period of 

their development and deployment of the corresponding economic activity; excess 

profits also disappear with the transformation of innovations into common, 

determining the publicly normal level of costs and prices for certain goods and 

services. The duration of the period of the rent income generation is equal to the 

time between the development of innovations and the period of their entry into the 

common economic (organizational and production) practice. The term of obtaining 

rent income by business entities using an intellectual product protected by 

copyright and have completed the initial phase of production development is 

determined by the time frame of the relevant license agreement. Since a part of the 

rent income received by the licensee from the economic use of the intellectual 

product (in most cases by transferring the agreed percentage of the aggregate price 

of sold goods and services to the licensor) is redistributed through the royalties, the 

latter are actually the creative quasi-rent of its author. 

Realization of the potential of intellectual property objects as a rent-

generating resource depends on the pace and scale of their commercialization that 

in a market economy determine the financial, time and territorial scope for getting 

income from the sale / purchase of a specific license. Thus, a legal transfer of an 

intellectual product is considered only as a prerequisite for the emergence of rent 

relations, since the fact of formation and the amount of rent income become the 

result of a full adoption and rapid production development of the innovation by its 

user. The main incentive to acquire a license by innovatively active economic 
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entities is not so much in the prospects of increasing the rent component of own 

revenues, as in near, financially more realistic and clearer savings in carrying out 

their own research and patenting of developments. 

Economic activity of the use of products of scientific, experimental and 

design research, in the process of which creative (scientific) quasi-rent is formed 

and extracted, is subdivided into the following basic directions: 

 production of innovative products, in particular technics, and the provision 

of innovative consumer services (rent income is a part of the profit from their sale, 

received by the economic entity – producer due to the highest competitiveness of 

this type of product / service in the market in the absence or insignificant supply of 

their counterparts, including those of worse quality); 

 provision of core services by authors and developers of scientific and 

technical ideas at the design, preparatory and production stages of their 

implementation (the amount of quasi-rent as one-time or periodic payments is 

regulated by economic contracts for the conducting relevant work or license 

agreements, and is set in the fixed amounts of payments or percentages of market 

value of science-intensive products or the balance income of its producer). 

Researchers of the world leading countries, sharing the opinion of priority of 

local governments in the worldview, educational and cultural development of 

communities, substantiate the powers of state institutions in the legal stimulation 

and coordination of processes for functioning of the basic educational and cultural 

infrastructure as an important factor for: social stability and solidarity, establishing 

of the welfare state 
1
; formation and levelling of the starting conditions for social 

capital implementation of territorial and functional communities, and individuals 
2
. 

Detailing of these approaches in relation to the Ukrainian realities requires 

the identification of the problems and substantiation of proposals regarding the 

improvement of the efficiency of state social guarantees and standards for 

satisfaction of the socially necessary needs of territorial communities. The 

information framework of such study consists of regulatory support of their 

activity processes, including relevant aspects of formation and functioning of the 

basic social infrastructure. 

Therefore, effective social policy, aimed at implementation of tasks of 

sustainable human resources reproduction, has to consider a wide range of 

quantitative and qualitative parameters that are formed in cooperation and mutual 

                                                 
1 Bourdieu P., Passeron J. C. (1990) Reproduction in Education, Society and Culture. London: 

Sage Publications Ltd. Inglehart R. (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural, 

Economic and Political Change in 43 societies. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
Alesina A., Giuliano P. (2015) Culture and Institutions. Journal of Economic Literature. № 53(4). 

P. 898–944. 
2 Annen K. (2003) Social Capital, Inclusive Networks, and Economic Performance. Journal of 
Economic Behaviour and Organization. № 50(4). P. 449–463. Stolle D., Hooghe M. (2003) 

Generating Social Capital: Civil Society and Institutions in Comparative Perspective. New York: 

Palgrave Macmillan. Shastry G. K. (2012) Human Capital Response to Globalization: Education 

and Information Technology in India. The Journal of Human Resources. № 47(2). P. 287–330. 
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influence with a set of factors-generators. It is accepted to qualify the following 

characteristics of life quality category, in particular: 

 objective: 

 constitutional and other statutory and regulatory guarantees for observance 

of human and civil rights, social security and protection of population; 

 comparison of structures of general, rational, effectual and unsatisfied 

demand of population; 

 subjective: 

 sociological studies of hierarchy and degree of implementation of a needs 

range of individuals, social groups, targeted vulnerable categories and territorial 

communities; 

 estimations of current conditions and processes by territorial communities, 

social groups, society on the whole, in particular such as: implementation and 

correlation of state guarantees of social protection and corresponding rational 

needs; security of anthropogenic living environment; level of anxiety and public 

consensus as characteristics of support by wide stratums of elected strategies of 

social evolution, transformation, modernization etc.; 

 regional, national and international quality ratings of living environment, 

human development, education (in measuring quality evaluation of corresponding 

services, literacy, competitive ability of educational institutions), health care (in 

particular, in terms of availability and quality of: implementation of individual 

treatment options and early preventive health care; palliative care) and other 

similar branch characteristics; 

 level of liberty of speech and worship, corruptness of public institutions 

(governmental, judicial), extension of informal (criminal, religious) institutes of 

law and settlement of social problems; 

 research of correlation of subjective expectations and estimations of 

implementation levels of life strategies (career, marriage and family, public 

activity). 

List of factors-generators of sustainability in the processes of human 

resources reproduction, support of decent life quality comprises first of all: 

 structure (including specializations), financial and economic indicators 

of functioning and level of competitive ability of national economy and its regional 

subsystems at external markets; 

 amounts and structure of population income, including in terms of its 

employment (hired, state service, entrepreneurship, self-employment etc.), as well 

as for social groups and targeted categories; 

 public principles of organization of living environment and consuming 

for individuals, functional and territorial communities in terms of: 

 social guarantees and standards of social security and protection 

(legislative, regulatory, methodically instructive), as well as their conformity to 

aggregate of public resources, designated for the satisfaction of corresponding 

needs (in particular with: structure and level of completeness of social expenditure 

items of national, regional and local budgets; volumes, stability of financing 
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sources and indicators of deficit of pension funds, range of compulsory insurance 

funds); 

 organizational and economic mechanism of implementation of common 

public, socially necessary and private needs of population, including diversification 

of their implementation forms, resources' provision of field-oriented economic 

activity in servicing daily, periodic, occasional demand in view of its social 

significance and urgency; 

 regulation and adjustment of quantitative and qualitative characteristics of 

goods and services of living and socio-cultural purpose, available for the 

satisfaction of socially necessary and private needs, as well as observance of life 

and consumption safety, connected with creation of corresponding socio-political, 

general economic, environmental, industry-specific – anthropogenic, servicing – 

conditions (among factors: industry-specific standards, material and technical base, 

staff potential, managerial and public mechanisms of quality control in all life 

spheres); 

 level of implementation of special rational needs of separate age, sex and 

social categories of population; 

 mechanisms of regulation and adjustment of parameters of employment, 

conditions and effectiveness of labour, including taking into account improvement 

criteria of professional and qualification characteristics and competitive ability of 

economically active population, as well as reduction of volumes of shadow 

international labour migrations; 

 commitments to structure improvement of non-working and free time, in 

particular in directions of optimization of domestic load, transport accessibility of 

residence places and labour activity places, conduct of other social activity forms; 

 availability of possibilities, characteristics and national specificity of 

implementation of public activity and social inclusion; 

 level of education and health condition (physical, mental, moral) of 

population, its ethno-national and religious structure in regions; 

 condition and safety of natural and anthropogenic living environment; 

 subjective estimations of the level and quality of satisfaction of 

individual and group living and socio-cultural needs, as well as rationality of a 

range of common public, socially necessary and private needs in terms of 

individual welfare and maintenance of social consensus; 

 development of personal and group hierarchy of needs and motivations 

in various areas of life based on achieved level and structure of material and non-

material values and benefits consumption. 

The main directions for reformation of the administrative arrangement and 

organizational and economic mechanism for satisfaction of the socially necessary 

needs of the population in Ukraine are coordinated by the approaches on the 

transfer of responsibility for the contents specification, expansion rates, quality of 

these processes to the basic level of living – to the territorial communities (both 

local and united, that in the near future will become the basic unit of administrative 

arrangement). 
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The period of economic instability, accompanied by many adversities of 

resource provision of the socially oriented sectors, has been forcing governments at 

various levels and local self-governing authorities to select the most urgent 

priorities of social services for the population. As a result, the state guarantees in 

social sphere (primarily, linked to the infrastructure of local subordination) are 

currently funded residually. The significant sharpening of problems of resource 

provision and implementation of standards has been observed for: reproduction of 

basic network of social institutions, particularly at least its preservation under the 

formation of the united communities; provision of socially necessary services for 

the population of the local settlement systems. 

Important destabilization factors of human resources reproduction processes 

in Ukraine remain as follows: 

 insufficient consistency and numerous problems of implementation of legal 

and regulatory framework of social security and protection of population (in 

particular, as to the Law of Ukraine of 5.10.2000 No. 2017-ІІІ “On state social 

standards and state social guarantees”). Versatility of government obligations 

concerning social security and protection, outlined in this act and stipulated by it 

State classifier of social standards and criteria, still has not been duly accounted in 

methods of determination of the minimum living wage and other financial 

guarantees. Valid method of minimum living wage calculation rather weakly 

accounts the content of its social component (as a value representation of a range 

of needs in cultural and educational, medical, recreational and other goods and 

services, consumption of which provides proper quality of individuals’ social 

reproduction); 

 efficiency deterioration of social mechanisms of vertical social mobility 

and cultural and ideological integration; 

 numerous deficiencies of consumer rights protection mechanism, connected 

with inappropriate development and lack of coordination of sectoral legislation in 

the field of individual demand service. 

Orientation at social and political stability and sustainability of human 

development in Ukraine stipulates: 

 constitutional recognition of obligations in satisfaction of socially 

necessary volume of needs, which is institutionalized by principles of the social 

state; comprehensive formation and standardization of corresponding guarantees, 

covering in particular statutory and regulatory and targeted financial support 

(including in control field) of production of goods and services, as well as 

development and territorial organization of infrastructure, designated for the 

implementation of these obligations; 

 implementation of ideologies for filling the needs of higher levels 

(cognitive, in achieving of professional competence, worthy social status, desired 

level of personal realization) by state-developed, community-consolidated and 

unifying content, derivatives of which are maintenance of social and political 

stability and national security, forming of PAYG system of social protection (or 

mandatory insurance systems), capacity building for self-development of territorial 
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communities, socially responsible business orientation; 

 balancing of economic structure and labour market with orientation at 

expansion of representation among specialization branches of high-tech and 

service sectors; 

 stimulation of consumer demand as a driving force of social and economic 

rise; 

 socially conscious optimization and reduction of living needs in the 

interests of decrease of resource intensity and energy consumption of the economy; 

 increase of consciousness level in masses concerning bases of health 

preserving socially tolerant behaviour and environmentally safe existence of the 

modern civilization. 

Under conditions of social and economic instability content of priorities and 

tasks in provision of equitable access of population to resources, which are able to 

satisfy the aggregate of its social and private needs, is determined first of all by the 

needs for resolution of system and vital, general economic and industry-specific, 

countrywide and territorial problems of human development, stipulated primarily 

by the necessity of improvement of medical and demographic characteristics of 

population, increase of competitive ability of economically active citizens and 

regional economic systems, diversification of their specializations and export 

structure due to the high-tech, knowledge-intensive and service productions. 

Effectiveness increase of reproduction and use of Ukrainian socio-

humanitarian potential today requires reasonable government policy of 

implementation of programs and measures on priorities of social development, 

among which the most urgent to the state with transition economy, that aimed 

towards stabilization of socio-economic situation, confirmation of socially 

responsible market economy practice, are: 

 improvement of the social protection system in directions to bring it in line 

with defined social standards and guarantees, as well as to strengthen target 

orientation of social benefits; 

 increasing of housing provision level through: assistance in solving the 

housing problems of the middle class and some categories of the population, which 

define demographic and labor resource prospects of the country and its regions 

(young families, families with juvenile children, residents of depressive regions, 

including specialists employed here); formation of the social housing fund for low 

income strata; 

 development of network, material and technical basis of pre-school and 

secondary education, improvement of the mechanism and diversification of 

funding sources for public services provision in professional education; 

 radical increase of accessibility and quality of primary and specialized 

medical care, solution of critical problems of sanitary and epidemiological 

situation; 

 assistance for vulnerable strata social integration, including the 

development of their cultural level and professional implementation; 

 optimization of accessibility of information resources of open common use 
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for individuals (regardless of place of residence, income level) and institutions that 

provides public services; 

 stimulation of innovative activity of economic subjects in creating demand 

for the product, organizational, technological innovations, their development and 

implementation. 

Tracking of implementation processes of formally valid, but financially 

insufficiently secured system of justified state social standards and guarantees in 

Ukraine is promoted by the distribution into its actual and perspective levels, to be 

determined in the state policy and practice of budget process with the help of such 

categories as social benchmarks and social indicators. 

Practice of micro-level factors optimization of stabilization of human 

resources reproduction processes in Ukraine is potentially the most dynamic, 

because is greatly connected with the initiatives of local and united territorial 

communities, consolidated by ethno-national, cultural and religious ideas that are 

implemented within productive business activity, social responsibility of local 

authorities and business. 

The level of representation of the standards for satisfaction of socially 

necessary and personal needs of population, support for acceptable efficiency in 

functioning of the basic social infrastructure in the legislative acts of the budget 

process, and development of local communities revealed: unsubstantiated 

mechanisms for ensuring an access to (particularly territorial one) and funding of 

these institutions; detachment of the social standards from regulating the quality of 

socially necessary services, formation and resource provision of their basic 

infrastructure due to poor representation of these standards in the calculation 

methodology for cost of social guarantees and public spending; lack of the long-

term strategy for improvement of the social infrastructure as developed in view of 

its potential for diversification and innovative clustering of the economy, ensuring 

a decent standard of living, strengthening of socio-cultural identity of the local 

communities. Improvement of mechanisms for funding of basic social 

infrastructure development will be promoted by extending the term system of the 

Budget Code of Ukraine with a financial benchmark for budget supportability 

(along with its financial standard). This indicator should reflect the socially 

necessary level of funding tasks and functions to be fulfilled by local authorities 

and governments (taking into account the set of consumption standards for socially 

necessary services, at the same time those under governmental social protection 

programs) and be used to determine the amount of inter-budgetary transfers. 

Summing up, it should be emphasized that reproduction and realization of 

social and humanitarian potential (as a combination of the characteristics of human 

resources, social institutions and statuses, processes and results of formal and 

informal inter-personal, professional, social relations and interactions) takes place 

within the interacting economic and socio-humanitarian space. The material basis 

for the establishment and functioning of the socio-humanitarian space is created 

within public institutions, objects, their different infrastructure networks and 

systems, that in order to satisfy the material and non-material needs, to exchange 
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products of economic management and communication, to accumulate, exchange 

and implement of knowledge and experience, to popularize creativity and beliefs, 

are established by individuals, groups, territorial communities and other 

communities of compact settlement and performing economical, cultural, religious 

activities. Functional segments of socio-humanitarian space form its spatial 

structure and territorial characteristics of social and humanitarian potential 

reproduction, significantly influencing the organization, specialization and 

diversification capabilities of regional economies, identifying requirements and 

priorities for the development of consumer and socio-cultural infrastructure 

networks. 

Improving the effectiveness of reproduction and use of Ukrainian socio-

humanitarian potential requires reasonable government policy, that regarding: 

 improvement of regulatory and legal, economic and administrative 

frameworks of integrating and providing positive vectors of the national socio-

humanitarian space development in the direction of balancing the interests and 

interactions of social groups, nationalities and religions, relations between society 

and the individual, that manifested through the conditions of formation, 

development and realization of these subjects purposes, social and individual well-

being, health, confidence and consent, forms and mechanisms of social solidarity; 

 implementation of programs and measures on priorities of social 

development in such spheres, as social protection system, consumption of public 

goods, effectiveness of housing provision mechanisms, guarantees for quality 

environment, human, citizen and consumer rights, accessibility and quality of 

professional education and medical care, stimulation of innovative activity. 

 

 

 

5.7 Prospects of festival tourism development in Ukraine 

The organization of event tourism has its own peculiarities. This direction in 

tourism allows to solve many socio-economic problems, peculiar not only to the 

tourism industry. Events are powerful stimulators of tourist flows. In addition, 

event tourism helps to solve the problem of seasonality in tourism, attracting 

tourists in the off-season. The development of event tourism contributes to the 

creation of new additional jobs and provides employment. We believe that event 

tourism is a promising type of tourism industry in the region with inexhaustible 

resource potential. They contribute to the socio-economic growth of the country 

and individual regions, the popularization of potential tourist resources among the 

population. Every year the number of different types of events in the regions of 

Ukraine is growing, despite the lack of support at the state level and insufficient 

development of appropriate marketing measures 
1
. 

Note that event tourism can have a positive or negative impact on the 

                                                 
1 Shpenik T.K. Fairs and festivals as a means of popularizing tourist activity (based on materials 

from Zakarpattia region) URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/2/14.pdf 
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environment. It’s positive aspects, for example, are the creation of opportunities 

for recreation and visits to interesting places, or the creation of jobs. If tourism is 

associated with pathological phenomena, such as an increase in crime, 

environmental degradation, we can talk about tourism dysfunction. From the point 

of view of tourism, events are of great importance because they attract tourists. 

Peculiarities of festival tourism are expressed through its multifaceted influence on 

various elements of a tourist destination
1
 . 

Events affect the natural heritage, for example, by promoting nature 

conservation. They contribute to the attraction of tourists to the cultural heritage, 

have a positive impact on the tourist infrastructure. The measures encourage 

tolerance and multiculturalism. All this characterizes the positive impact (function) 

of event tourism. 

On the other hand, it is worth remembering that festival tourism has some 

negative consequences (dysfunctions). Among them are environmental pollution, 

falsification of cultural heritage presented during the events, demolition or even 

destruction of infrastructure as a result of tourists' activities during the events. 

Some dysfunctions concern people as subjects who form the tourist space. We are 

talking about conflicts between locals and tourists participating in the events. 

Festival tourism is a multidimensional phenomenon. Nevertheless, the 

positive sides dominate. In particular, the functions related to community 

development, support of cultural institutions and creation of new infrastructure are 

important. On the other hand, the worst aspects of event tourism, namely its 

dysfunction, should not be ignored. In order to reduce their impact, the right 

approach and organization of cooperation between local authorities, local residents 

and entrepreneurs is important when organizing events. 

In the light of modern events, the organization and holding of most events in 

the region is problematic. In Ukraine, at the regional level, there are no single 

event registration centers, organizations or institutions that could coordinate the 

activities of festival tourism. An important problem is the development of 

specialized infrastructure. One of the no less important factors that would 

positively influence the development of festival tourism is the creation of a 

calendar of events in the region. At the regional level, general marketing measures 

to promote event tourism have not been developed, which usually limits their 

accessibility to the general community and is insufficiently used in tourism
1
. 

Another problem is that they do not conduct any statistical research on the 

number and structure of visitors to these festivals, the real cost of their 

organization, the profits from such events and other valuable indicators for further 

planning. Currently, official data on the number of festival goers is based only on 

approximate estimates by experts. Therefore, the festival tourism of Transcarpathia 

has to solve a number of other issues in order to become a branded tourist product 

                                                 
1 Shpenik T.K. Fairs and festivals as a means of popularizing tourist activity (based on materials 

from Zakarpattia region) URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/2/14.pdf 
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of the region
1
. 

The following types of festivals are held in Ukraine every year: 

- musical events. Very often the arrival of a famous artist or band in a 

particular city stimulates the influx of tourists from all over the country, and 

sometimes even from abroad. Music festivals allow fans of certain areas of music 

to see on one stage many favorite artists and bands, as well as hear and see new 

ones. By the way, for young and little-known musicians, music festivals are the 

best opportunity to express themselves to everyone. The most popular music 

festivals in Ukraine include: Slavske-Rock, Pidkamin, Zakhid-fest, Jazz Koktebel. 

- ethno-festivals include an ethnic music program, as well as various games, 

workshops, literary readings, fairs, etc. The most famous Ukrainian ethno-festivals 

are Kraina Mriy and Sheshory. 

- festivals of historical reconstruction are interesting not only for Ukrainian 

tourists, but also for foreign guests, as Ukrainian history is closely connected with 

the history of many neighboring countries. The most famous festivals-

reconstructions in Ukraine are the Battle of Nations on the territory of Khotyn 

Fortress, Ancient Medzhibizh and Terra Geroika in Khmelnytsky region. 

Historical reconstruction is the reproduction of historical events using the 

method of role-playing. Using archaeological data, written and visual sources, the 

reconstructors realistically reproduce certain episodes of the country's history 

(prominent battles, defense of castles), creating an atmosphere of the time. 

Reconstructions are timed to holidays or anniversaries of important historical 

events and often take place in the place where an event took place. Often the 

festival of historical reconstruction includes various competitions and contests – 

fencing, archery or crossbow shooting, mass battles, a competition for the most 

authentic uniform. Such festivals gather not only foreign tourists, but also 

participants from many countries
2
 . 

It is established that despite the large number of festivals held in Ukraine, 

only some of them have international status. This indicates a low level of 

promotion of Ukrainian festivals in the domestic and international markets, as well 

as a low level of organization. Therefore, in order to draw attention to Ukraine on 

the world market, it is necessary to create a state development program 
3
. 

But we also have some problems with the organization of festivals, first of 

all, the lack of a single center of the festival movement, an association that could 

coordinate the activities of the festival movement in Ukraine. Because we have 

either very dense or empty. Here, for example, 5 rock festivals are held 

simultaneously in one region, and there is nothing in another. There must be 

constant movement. We have a very large country, colorful and mentally and 

                                                 
1 Stavska Yu.V. Infrastructural factors of development of the hospitality industry in the field of 

ecological tourism in Transcarpathia. Black Sea Economic Studies. 2021. Issue 61. S. 79 - 88. 
2 Chornenka NV Event tourism as a component of the development of ethnocultural space. URL: 

http://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_039_Chornenka.pdf 
3 Doan PV World perspectives of festival tourism of Ukraine. Geography and tourism. 2010. Vip. 

3. pp. 31-37. 



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

191 

culturally, there is so much that could be done. East goes West, West goes East, 

cultural exchange is rapprochement. 

In particular, it is expedient to single out regional centers of festival tourism. 

In our opinion, such may be the International Music Festival "Dreamland" in 

northern Ukraine, the International Festival "Easter in Kosmach" in the west, the 

International Festival "ArtPole" in the central region, Odessa Humorina in the 

south, and the National Sorochyn Fair in eastern Ukraine . They were elected on 

the principle of scale and the possibility of representation of a particular part of the 

state. Consider the problems, options for solving them, as well as the prospects of 

each of these festivals 
1
. 

Thus, the above-mentioned regional festival tourism centers are very 

promising. Each of them has a number of unique characteristics that will interest 

international tourists, and a number of shortcomings that need to be addressed to 

achieve the desired goal. Assessing the current trend of increasing the number of 

foreign vacationers who visit Ukraine every year, it becomes clear the need to 

develop the tourism industry and, in particular, its infrastructure. Therefore, the 

improvement of any of the components of the industry will have a positive effect 

on the number of visitors. And, given the dynamic growth of the share of event 

tourism in the structure of the international tourism industry, the development of 

this area should be included in the priorities of the national development plan. 

Thus, we can conclude that event tourism, and in particular festival tourism, 

is only gaining momentum in Ukraine. Every year more and more festivals of 

various directions are held, and the number of visitors also increases. Therefore, 

festival tourism is a promising area of development of the tourism industry of our 

country and we hope it will take a prominent place among the types of recreation 
2
. 

Despite these difficulties, we consider festival tourism a promising type of 

tourism in Ukraine. Thanks to its development, not only will cultural contacts 

expand, but also the regions where one or another event will take place will 

develop economically. 

For the long-term development of event tourism in the regions, it is 

necessary to conduct a detailed analysis of existing activities and systematize them 

on the basis of interest to tourists. For propaganda and awareness of tourists it is 

expedient to create Internet sites of events. 

Event tourism needs coordination and assistance from local authorities. Such 

a body at the level of local self-government can be a municipal-private partnership 

as a mechanism of tripartite interaction (on a contractual or contractual basis) of 

local authorities, the state, private business: the state-tourist enterprises-population. 

In such cooperation, the issues of creating a new tourist product, which includes 

festivals, holidays, specialized exhibitions, information tours, etc., can be resolved. 

In recent years, the issue of tourism development in Ukraine has been quite 

                                                 
1 Doan PV World perspectives of festival tourism of Ukraine. Geography and tourism. 2010. Vip. 

3. pp. 31-37. 
2 Chornenka NV Event tourism as a component of the development of ethnocultural space. URL: 

http://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/519_520_039_Chornenka.pdf 
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acute. This was primarily due to the dynamic annual growth in the number of 

foreign tourists who came to our country, which demonstrates the interest of 

foreign visitors. 

It is necessary to develop those types of tourism that have already become 

commonplace and popular abroad, and meet the requirements of the Global Code 

of Ethics. One of these is festival tourism. Today it has become traditional and 

even everyday for people from civilized countries to attend world-class cultural, 

sports, social and other events. But for the vast majority of Ukrainian citizens this 

type of recreation is still not available, because it is an order of magnitude more 

expensive than traditional types of recreation. However, the situation with 

domestic festival tourism is not so pessimistic. Numerous events are held in our 

country, in which thousands of people take part. 

Festival tourism is a great chance to witness unique musical, sports and 

cultural events. Such trips are memorable for a lifetime. Unique tours, combining 

traditional recreation and participation in entertainment events in Ukraine, are 

gradually gaining popularity among Ukrainians and guests of the country. 

Festival tourism is a relatively young and extremely interesting direction. 

The main purpose of the trip is timed to any event. 

The main feature of festival tourism is a lot of bright unique moments. The 

main difference between event tourism and the usual tourist trip is that your goal is 

the event. 

But more and more attention is drawn to the many festivals that take place in 

Ukraine. Surveys of foreign respondents were conducted and festival tourism 

occupies a prominent place among various types of tourism. This type of recreation 

has every right to do so, as Ukraine has an interesting and rich cultural and 

historical heritage, which gives impetus to the creation and holding of hundreds of 

festivals. 

The development of the mass event industry in Ukraine requires a 

comprehensive approach of state and regional authorities, which covers the 

following main priorities: to ensure quality management of the tourism industry 

and information flows; create a competitive tourism product; to build a modern 

network of tourist infrastructure; to strengthen the financial capabilities of the 

tourism industry; to ensure the development of the festival movement. In the 

tourism sector, there is a need for coordination of actions of all actors, and 

therefore, it is necessary to establish cooperation and interconnection between all 

parts of the tourism process. It is also necessary to create stable flows of tourist 

information from organizations that provide tourist services to consumers of these 

services; exchange of information among industry partners and other related areas. 

To create a competitive tourist product, it is necessary to create a set of 

tourist services that will distinguish Ukraine from other tourist destinations. The 

improvement of old and the creation of new tourist products should be consistent 

with the vision and mission of the development of rhodium tourism, as well as 

aimed at specific target groups. 

To build a modern network of tourist infrastructure, it is necessary to 
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improve the conditions of stay of tourists in Ukraine, their movement, recreation, 

food and other needs. During the implementation of this priority it is necessary to 

take into account the existing unsatisfactory condition of a number of tourist-

attractive objects, as well as the improvement of recreation areas, parks, squares, 

squares
1
 . 

The development of the mass event industry requires strengthening the 

financial capabilities of the tourism industry. Therefore, it is advisable to find and 

attract additional resources (in tangible and intangible forms) for tourism 

development. It is worth considering the opportunities that open up due to the 

proximity to the European Union: it is about attracting European funds. 

Among the key priorities for the development of the mass event industry we 

see the development of the festival movement. After all, the intensification of 

festival activities will create a basis for the intensification of event tourism. 

Summarizing the approaches to the consideration of public policy through 

the prism of event tourism, the policy of mass event industry will be considered as 

a system of strategic and tactical measures and tools to create favorable conditions 

for large-scale educational, sports, cultural and entertainment events aimed at 

multiplier effect. from the impact on the development of other sectors of the 

economy and increase its investment attractiveness. 

Thus the state policy of development of the industry of mass actions needs to 

be considered as a component of the state policy of development of tourism. The 

allocation of a particular area is due to the significant economic, social and cultural 

effect that has the sphere of development of the industry of mass events. It is worth 

pointing out the interaction and interdependence of mass events and socio-

economic development of the country. On the one hand, the high level of socio-

economic development of the country, accompanied by a high level of its 

investment support, is the basis for holding mass events in the country (this can be 

seen in the choice of cities for Euro-2012). On the other hand, the high level of 

development of the mass event industry is the basis for increasing the socio-

economic development of the country due to the growth of investment 

attractiveness and synergistic impact of this area on the development of other areas 

of the country. 

The object of such a policy is a system of educational, sports, cultural and 

entertainment activities aimed at obtaining a multiplicative socio-economic effect 

for the country from their implementation. The subjects of state policy for the 

development of the mass event industry are the authorities of the national, regional 

and local levels, in particular: state and local authorities, local governments, 

management bodies of tourist enterprises, local communities that ensure the 

development of the mass industry in the country. 

At the same time, it should be noted that the rights and powers of state and 

regional authorities should be mutually agreed and shared. In this case, the 

                                                 
1 Milan R.Yu. Strategic priorities for the development of the mass event industry in Ukraine. 

Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. 2015. №25.3. Pp. 282-289. 
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implementation of state policy for the development of the mass industry will give 

the best results. It is also necessary to cooperate and unite the efforts not only of 

the authorities, but also of the business engaged in the field of mass events and 

related industries. This will allow to effectively address the issues that will arise in 

the organization of activities in this area
1
. 

The development of state policy for the development of the mass event 

industry involves several stages. First of all, the successful formation of state 

policy for the development of the mass industry requires assessment of the 

preconditions for the development of the mass industry in the country, which will 

result in identifying the country's ability to form a regional event tourism product 

from the standpoint of providing tourism potential for to carry out measures of the 

industry of mass actions of local (local), regional, national or international value 

depending on a level of development of a tourist infrastructure in the country. 

The second stage of formation of state policy of the industry of mass events 

involves factor analysis and assessment of the actual level of development of this 

type of tourism in the country, which will identify reserves, strengths and 

weaknesses of its development, respectively, implementation and overcoming 

which . Ignoring such an approach can lead to the separation of state policy for the 

development of the mass industry from socio-economic processes in the country 

and, as a consequence, to reduce the levels of development of the mass industry in 

the country and the effectiveness of such policy in general. 

At the third stage of formation of the state policy of development of the 

industry of mass events there is a generalization of conclusions on level, strong and 

weak positions, opportunities and threats of development of the industry of mass 

events in the country, and also revealing of reserves of increase of development of 

the mass event industry. Based on the identification of reserves, opportunities and 

threats to ensure the development of the mass event industry specific to a particular 

country, the real situation is reconciled with the priority areas and goals of state 

policy for the mass event industry and measures and tools to achieve them. 

At the fourth stage of formation of the state policy of development of the 

industry of mass actions it is necessary to define its purpose which should 

correspond to requirements of reachability, objectivity, clearness, concreteness and 

reality. The main goal of the state policy of mass industry development should be 

considered as ensuring the synergistic impact of mass events on the socio-

economic development of the country and increase the investment attractiveness of 

the territory by promoting the country. Promotion of the country, national branding 

will be defined as the dissemination of information about the country, its historical, 

ethnic, social, economic and environmental features of development in order to 

attract tourist and investment flows. 

At the fifth stage of formation of the state policy of development of the 

industry of mass actions there is a necessity of a substantiation of the most 

                                                 
1 Milan R.Yu. Strategic priorities for the development of the mass event industry in Ukraine. 

Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. 2015. №25.3. Pp. 282-289. 
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optimum directions of such policy on the basis of the analysis of strategic 

alternatives. Substantiation of the choice of directions of state policy of mass 

industry development from available alternatives is one of the most important and 

difficult tasks of planning the long-term functioning of the country and mass 

industry development, the result of which is choosing the most optimal option. 

Identifying alternatives is to identify real opportunities out of the available ones 

that are most acceptable in a particular situation. A reasonable choice of areas 

involves taking into account the results of the evaluation of the object of study and 

other previous stages of policy making. 

The sixth stage of formation of the state policy of development of the 

industry of mass actions is a substantiation of its concrete type for the certain 

country taking into account the information received at all previous stages. At the 

seventh stage, the state policy for the development of the mass event industry is 

being implemented, which is accompanied by constant monitoring of compliance 

with the planned measures. 

The very process of implementing such a policy constantly requires its 

provision and evaluation, which is the next, ninth, stage. Based on the results of the 

seventh stage, it can be argued about the effectiveness of state policy for the 

development of mass events and the synergistic impact of possible tourism 

activities on socio-economic development or its inefficiency, which necessitates 

revision and adjustment of such policy and requires a return to the first stage. 

Mechanisms of influence of the economic potential accumulated during 

preparation of mass actions (cultural, sports) on competitiveness of the country can 

be conditionally divided into three groups: use of tourist potential (hotel network, 

centers of tourist information, etc.); use of the potential of specialized facilities 

(stadiums, exhibition and concert halls, etc.); use of road infrastructure (airports, 

railway stations, railways, roads). 

In order to increase the festival business in the life of the Ukrainian people, it 

is necessary to carry out a number of changes and innovations. The author, in turn, 

offers some of them: 

1. It is necessary to have a certain authority that would make direct plans for 

the festivals, conduct statistical calculations for the conduct of a festival, provide 

motivational programs for festival organizers and would monitor the conduct of 

festivals. This body can be created on the basis of the existing ministry dealing 

with tourism in general, however, it is necessary to allocate a separate unit that 

would deal with the festival. Thus, the country will keep a statistical calculation of 

festivals, the number of participants, the cost and profit. 

2. Make it mandatory to register each festival with the above-mentioned 

authority with a detailed description of the event. 

3. Creation of a specialized site with a detailed description of each festival: 

its genre, time and place, number of days, conditions of participation in the 

festival. After each festival, the site should display the publication of statistics 

according to the specific festival. The site must be in at least three languages: 

Ukrainian, Russian and English. 
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4. Also, no less important would be printed publications, which were 

published at least once a year, with a detailed description of all festivals that will 

be held in Ukraine. 

5. Creation of new festivals, encouragement of organizers by the authorities, 

provision of motivational programs, search for investors and patrons. 

6. Attracting domestic and foreign visitors and participants. 

7. Study and implementation of foreign experience in the creation and 

successful operation of festivals in our country. 

8. Purposeful active advertising policy in the promotion of festival activities, 

including through websites and travel magazines, allows potential investors to 

learn that not only festivals but also the tourism sector 
1
. 

Thus, it should be noted that we have something to strive for in the 

development of festival activities in Ukraine. But if these proposals are 

implemented as soon as possible, in our opinion, the pace of development of the 

festival business will accelerate significantly, the number of visitors will increase 

and Ukraine will receive an international title – the country that intends to enter the 

list of countries with the largest number of festivals and visitors. 

We can conclude that for the successful holding of international mass events 

it is necessary to improve the process of their organization. Improving the 

organization of international sports events in Ukraine should take place in the 

following areas: development and management of sports facilities, including 

stadiums; improvement of the transport system; improvement of hotel and 

restaurant facilities; conducting a tender for the construction of the necessary 

facilities; creation of a state system for attracting and managing investments; 

correct distribution of funding to avoid socio-economic imbalance between the 

regions of the country; organization of accompanying cognitive activities; use of 

available tourist resources to create a developed tourism industry; implementation 

of state tourism policy; introduction of online booking of tickets, hotel rooms; 

strengthening international cooperation of Ukraine in the field of international 

sports events; organization of an appropriate system of volunteering. 

An effective state policy for the development of the mass industry will 

stimulate additional demand for goods and services, determine the development of 

other economic activities and benefit all economic agents, including: organizers, 

travel agencies and tour operators in the region will receive profits, stability, long-

term relationships with others. management projects; employees of travel agencies 

and tour operators in the region will ensure effective demand; the population of the 

region will receive jobs and earnings in various economic activities related to the 

service and satisfaction of the needs of tourists; enterprises of hotel and restaurant 

economy, establishments of rest and leisure, transport and communication as 

elements of a tourist infrastructure will receive profits; consumers (tourists) will 

get the desired event tourist product according to their needs. 

                                                 
1 Kilinska K., Rudenko V., Anipko N. Theoretical and applied aspects of recreational nature use in 

Ukraine: monograph. Chernivtsi. 2010. 250 p. 
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SECTION VI 

MANAGEMENT AND MARKETING OF STATE BUSINESS SUPPORT 

POLICY IMPLEMENTATION 

 

6.1 Evaluation of the international cooperation peculiarities of jsc 

"Ukrzaliznytsia": the regional branch «Lviv Railway» in the field of railway 

transport during a global pandemic 

The external environment of enterprises contributes to increased competition 

and requires the search for new niches of development. One of these niches is 

logistics as an effective factor in ensuring sustainable development of the 

enterprise. Transport logistics is a type of logistics activities and is a significant 

part of logistics operations related to the movement of products by a vehicle with 

the use of technology in the supply chain and consists of logistics operations and 

functions. Transport logistics plays a significant role at both the macro and 

microeconomic levels, and the optimization in transport processes will help to 

increase profits and reduce costs for both the state and the individual enterprise. 

Transport logistics is also an important part of the economy due to the intensive 

use of infrastructure
1
. The mobility of people and goods as well as information and 

communication technologies are playing an increasingly important role in the 

global economy and they are indicators of a country's economic potential. The 

relationship between the quantity and quality of transport infrastructure and the 

level of economic development is obvious. High-density transport infrastructure 

and highly interconnected networks are usually associated with a high level of 

development. When transport systems are efficient, they provide economic and 

social opportunities and benefits, leading to positive multiplier effects, such as 

better market access, employment and additional investments. When transport 

systems are deficient in capacity or reliability, they can have economic costs, such 

as reduced or missed opportunities and lower life quality. However, the 

consequences of transport logistics may be different. Ukraine's integration into the 

global economic system is impossible without transport. The work of the transport 

system is provided with the transport infrastructure, which includes roads, rolling 

stock, loading and unloading facilities of transport and other enterprises and 

organizations that carry out loading, unloading and transshipment of goods 

(transported by all modes of transport), as well as control and communication 

facilities, various technical equipment. Ukraine has extremely favourable 

preconditions for formation and location of the transport network.  

In particular, railway transport is one of the basic sectors of Ukraine's 

economy. It plays a major role in the implementation of domestic and the 

significant one – in foreign economic relations of Ukraine. The railway ensures the 

bulk of freight and passenger traffic. This transport type combines important 

technical and economic indicators: regularity of traffic and high speed of 

                                                 
1 Denysenko M.P. State and trends in the development of the modern enterprise monograph / edit. 

Ph.D., Prof. M.P. Denysenko. Kyiv : DZS-center, 2019. 464 р. 
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transportation, high throughput and carrying capacity. 

Ukrainian railways are a powerful transport system, which in terms of size, 

volume of traffic and level of technical development ranks second among the CIS 

units (after Russian railways), and has the close density to the most developed 

countries in Europe
1
.  

In terms of freight traffic, domestic railways rank fourth on the Eurasian 

continent, behind the railways of China, India and Russia, and sixth in the world. 

The main trans-European transport corridors run through the territory of the state: 

the East – the West, the Baltic – the Black Sea – this is one of the great advantages 

of railway transport in the system of transport communications of Ukraine. The 

steel highways of the capital interact with the railways of seven bordering 

countries (the Republic of Poland, the Republic of Belarus, the Slovak Republic, 

Hungary, Romania, the Republic of Moldova and the Russian Federation), passing 

through 56 border crossings. The shortest routes from Europe to the Caucasus, 

Central Asia, Iran, and Afghanistan pass through the territory of Ukraine; from 

Poland, Scandinavia, the Baltic States, Belarus and Russia to the ports of the Azov-

Black Sea basin. Railway transport is the most developed in Ukraine. The 

advantages of this transport type are high branching and low tariffs. The 

throughput capacity of the railway network significantly exceeds the current traffic 

volumes. The importance of railway transport in the system of transport 

communications of Ukraine is enhanced by the fact that the main trans-European 

transport corridors run through the territory of the state: the East – the West, the 

Baltic – the Black Sea. There is 46% of total traffic, which is carried by rail, but 

only 14% of foreign traffic. In particular, the trans-European railway E-30, which 

originates in Berlin, crosses Ukraine on the route Mostyska – Lviv – Kyiv and goes 

on to Moscow. In Poland it intersects with the E-59 and E-65 highways and creates 

the possibility of high-speed rail connections among almost all European countries. 

Railway transport is one of the most important branches of the national economy 

of Ukraine. It provides productive and non-productive needs of material 

production, non-productive sphere, as well as the population in all types of 

transportation.  

On the one hand, railway transport is an indispensable condition for the 

functioning of production itself, where it delivers raw materials, fuel and energy 

resources, components, equipment, etc. On the other hand, it delivers finished 

products to the consumer. Thus, the transport in the process of production of 

finished products significantly affects its cost, and hence, on efficiency and price. 

Reducing the transport component in the cost of production contributes to 

increasing production efficiency. The rransport costs can be reduced both by 

improving the functioning of transport, replacing one type with another more 

efficient for the transportation of these products and by improving the territorial 

organization of production, what leads to reducing the transport costs for delivery 

                                                 
1 State Statistics Service. Statistical information. Economic activity. Activity of enterprises. URL: 

www.ukrstat.gov.ua. 
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of raw materials, fuel and energy resources, equipment, finished products . 

Railway transport is one of the most important branches of the national economy 

of Ukraine. It provides productive and non-productive needs of material 

production, non-productive sphere, as well as the population in all types of 

transportation. Railway transport, as transport in general, is a necessary condition 

for specialization and integrated development of regional economic complexes, the 

formation of TECs of both local and district importance. In modern and difficult 

for Ukraine economic conditions, there is a need for a new approach to the 

organization of container transportation, which would allow on the one hand to 

reduce the cost of railways, on the other hand to increase their attractiveness for 

users. In order to increase the efficiency of domestic railway transport, it would be 

expedient to use more piggyback and intermodal types of transportation to pay 

considerable attention to transit routes, to expand the range of services at railway 

stations and trains. Ukrainian railways have already acquired experience in these 

activities, including piggyback transport, which can be considered to be one of the 

most promising areas to expand the range of transport services. Transportation of 

trailers in international traffic is carried out in accordance with paragraph 16 of 

Section III of the Rules of Carriage of Goods (Annex 1 to the SMGS). Piggyback 

transportation provides: a guarantee of delivery of goods on time (just in time); 

safety of transportation under any weather conditions; reduction of time of controls 

passing; vehicle saving and fuel economy; preservation of highways; preservation 

of the environment; cost savings on registration of accompanying documents. The 

share of Ukrainian railway transport accounts for 44.9% of passenger traffic in the 

country. Ukrzaliznytsia offers passengers a wide range of services at railway 

stations and in Ukrainian railways. The following conclusions can be drawn: a 

significant part of freight and passenger traffic in Ukraine is carried out by rail. 

Ukrainian railways are considered to be an important part of international transport 

corridors and have significant transit and transport potential. In order to increase 

the competitiveness of domestic railway transport it is necessary to make more 

widespread use of such types of transportation as piggyback, intermodal, to pay 

considerable attention to transit routes, to expand the range of services at railway 

stations and trains, to carry out work aimed at introducing new technologies to 

extend the infrastructure facility lifetime. and reduce the cost of its maintenance. 

There is created more than a third of the gross value added of the economy in the 

real sector. Therefore, the sustainable socio-economic development of Ukraine 

depends on its functioning. 

Crisis trends caused by the impact of the COVID-19 pandemic developed in 

the real sector of the Ukrainian economy in 2020. According to the results of 2020, 

the decline in production of industry was 5.2%, agriculture – 11.5%, freight traffic 

decreased by 10.6% (excluding pipeline transport), passenger – by 39.7%. The 

pace of growth recovery will depend on the effectiveness of public policy in the 

direction of both counteracting existing risks and overcoming fundamental 

systemic problems. The structural disproportion of industry leads to its inability to 

respond adequately to market needs in the new conditions, to meet demand for 
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both consumer and investment products, and it also makes impossible to achieve 

the necessary economic recovery rates. Almost 800 km of sections of Lviv 

Railway are considered to be a part of the international transport corridors: Cretan 

№ 3: Berlin – Wroclaw – Przemysl – Mostyska II – Lviv – Krasne – 

Pidvolochysk – Kozyatyn – Kyiv. Cretan № 5: Trieste – Ljubljana – Budapest – 

Chop – Lviv. International transport corridor Gdansk (the Baltic Sea) – Odessa (the 

Black Sea) – Yagodyn – Kovel – Zdolbuniv. Reconstruction of electric 

centralization of arrows and signals of Zolochiv station is carried out. Work on the 

equipment of the direction Chop – Stryi – Lviv – Krasne – Ternopil – 

Pidvolochysk with a two – cable communication line with modern sealing 

equipment has been completed. Modernization of auto-locking devices on the 

section Pidbirka – Krasne was carried out. 141.5 km of the two-track section 

Krasne – Ternopil – Pidvolochysk were electrified. Electrification of the section 

Zdolbuniv – Rivne – 12.5 km. Electrification works are underway Rivne – 

Kivertsi – Kovel. In the future it is planned to electrify the sections Kovel – 

Yagodyn – Izov – Ludyn. The transport infrastructure is on the verge of 

depreciation of fixed assets and the maximum allowable manufacturability. The 

declarative nature of infrastructure modernization without securing funding for 

strategic projects has led to a critical depletion of infrastructure capacity and 

without a dramatic increase in investment can lead to catastrophic consequences. 

Ukraine's transport sector currently meets only the basic needs of the economy and 

the population in transportation, while the quality indicators for speed, efficiency 

and safety of transportation do not currently meet modern requirements. High wear 

of railway rolling stock, track, port, sluice facilities, roads, increase the cost of 

other sectors of the economy, adversely affecting the environment and reducing the 

export and transit potential of the country. Prolonged hybrid aggression by the 

Russian Federation forces Ukraine to rethink old and define new priorities of 

economic policy in the real sector, which should result in a leveling of the 

destructive consequences of the aggressor's actions. Ukraine's fight against 

pressure from Russia in the face of declining profitability and predictability of 

Russian markets should be aimed at eliminating ingrained dependence on them and 

include the full arsenal of affordable and effective measures of macroeconomic and 

foreign trade policy, economic diplomacy and international trade law. During 2020 

in rail transport the volume of passenger traffic fell sharply – by 56.3% or 

87.2 million passengers compared to 2019. Mainly due to the quarantine ban on the 

passenger transportation in all types of domestic services (suburban, urban, 

regional and long-distance). Freight traffic during this period decreased by 2.4%, 

or 7.4 million tons in line with the general slowdown in business activity in the 

country and in the whole world. Resolution of the Cabinet of Ministers of 

11.03.2020 № 211 "About prevention of the spread on the territory of Ukraine of 

acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV2 (as 

amended)", with some exceptions, introduced restrictions on regular and irregular 

transportation of passengers, which in accordance with the Resolution of the 

Cabinet of Ministers of 20.05.2020 №392 "On the establishment of quarantine in 
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order to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by 

coronavirus SARS-CoV-2" in Ukraine was abolished. By the Order of the Cabinet 

of Ministers of Ukraine № 288-r of March 13, 2020, checkpoints (checkpoints) 

across the state border were temporarily closed (the list of these checkpoints is 

defined in Annex 1 to the Order). The decrease in consumption and cooling of 

Ukrainian and world economies resulted in a reduction of freight traffic, which, on 

average, during the quarantine period (March-October 2020) amounted to 14.3% 

(compared to March-October 2019) or 55,9 million tons. The largest losses were 

recorded in passenger transport due to the introduction of restrictions on 

transportation by all modes of transport, except the private road one. In general, 

during March-October 2020, the number of transported passengers decreased by 

51.0%, or by 1,398.2 million passengers. After the introduction of adaptive 

quarantine (in May 2020), there was a gradual increase in the volume of 

transported goods and the number of transported passengers. The decrease in 

traffic volumes had a direct negative impact on the profitability of companies, that 

operate in the transport sector. According to Ukrzaliznytsia, the monthly losses 

from the imposed quarantine restrictions in passenger traffic alone amount to UAH 

1 billion (as of June 2020). In general, by the end of 2020, the company expects to 

receive UAH 69,000 of profit, which sum is almost UAH 3 billion less than the 

previous one in 2019. It should be noted that the loss of companies is a global 

trend – so, according to the community of European railway companies (CER), the 

EU railway industry in 2020 lost 26 billion euros of revenue, mainly in passenger 

traffic. Other factors related to the impact of the COVID-19 pandemic, which had a 

negative impact on Ukraine’s transport sector, include a decline in credit ratings 

and the ability of Ukrainian transport companies to attract investment. Thus, in 

April 2020, the international rating agency S&P Global Rankings downgraded the 

credit rating of Ukrzaliznytsia from B- to CCC with a negative outlook. This was 

due to the limited ability of the company to generate financial flows sufficient to 

service its debt against the background of the coronavirus pandemic. However, 

after the restructuring of the company's debt to Sberbank of Ukraine, the rating was 

raised again, but, despite this, the investment attractiveness of Ukrzaliznytsia 

deteriorated. The functioning of the transport sector of Ukraine in the near future 

will be determined by factors that will continue to operate after the end of the 

COVID-19 pandemic. Thus, negative trends in Ukraine's rail transport will 

continue, the volume of long-distance transit rail passenger traffic will decrease, 

and cruise shipping may be catastrophically reduced. The lack of qualified staff 

due to their dismissal by transport companies and the inability to pay wages on 

time will lead to their migration to other activities or countries. Thus, from July 1, 

2020, Ukrzaliznytsia introduced a four-day working week for certain categories of 

its employees, and from March 19, 2020, due to the introduction of quarantine, the 

payment of one-time incentives, allowances and payments was suspended, as well 

as compensation for the cost of rent. The company has now resumed full-time 

work and social benefits, but some staff may have relocated to other, more 

attractive jobs in other industries or abroad. The share of domestic carriers in the 
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world markets of transport services will decrease due to the intensification of 

competition as a result of excess of supply over demand. Thus, it is possible to 

predict a reduction in the volume of transit traffic through the territory of Ukraine 

and a corresponding decrease in revenues of domestic transport companies. 

Exports of export cargo are expected to decrease due to reduced consumption and 

"cooling" of the world economy. Thus, according to the OECD, the world GDP is 

expected to decline 4.2% compared to 2019, when the growth is 2.7%. The largest 

role was played by falling demand in China, the United States and the euro area, 

whose GDP growth rates were 1.8%, -3.7% and -7.5%, respectively.The fact, that 

the largest consumer of Ukrainian exports is the EU, will inevitably affect freight 

traffic which is carried out by the domestic transport sector. There will be a trend 

towards shadowing of passenger traffic, primarily by the road transport, due to the 

need to carry a limited number of passengers per one flight and to spend time on 

sanitation of cabins, which forces to incur additional costs of carriers that operate 

officially. The state of fixed assets of the industry will worsen due to the loss of a 

significant part of the main source of their financing – own funds of enterprises. It 

should be noted that the approved financial plan of Ukrzaliznytsia for 2020 

includes capital investments in the amount of UAH 12.6 billion, but this amount is 

only 24.6% of the need for 45. The amount of UAH 9.2 billion is supposed to be 

financed at the expense of own means but in the conditions of reduction in profits 

it can appear too optimistic. Hovewer, even if the financial plan is implemented, 

the state of fixed assets in the industry will deteriorate. In general, during January-

September 2020 capital investments in transport, warehousing, postal and courier 

activities decreased by 53.2% compared to the same period in 2019. Liberalization 

of railway transportation in Ukraine will be introduced according to the European 

model of railway restructuring. Under the Association Agreement with the 

European Union, Ukraine has committed itself to opening up the rail market on the 

principle of vertical separation of the railway monopoly and opening access of 

private operators to the railway infrastructure. It implies a transition to the common 

principles of the railway market:  

• the existence of an independent railway infrastructure operator, which will 

be responsible for the quality of the railway network and capacity (the number of 

trains that can run on tracks);  

• introduction of competition in the market of railway transportation of goods 

and passengers;  

• the existence of an independent railway transport regulator, which will 

approve tariffs for access to infrastructure, ensure equal access to it for all railway 

transport operators;  

• the existence of an independent railway safety authority, which will 

determine the requirements for carriers, verify compliance with these requirements 

and issue licenses for transportation.  

If the expected opening of the railway transportation market is carried out 

without well-planned systemic measures, there are risks for the Ukrainian economy 

in terms of uninterrupted transport logistics. Prior to the opening of the rail market, 
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the government should take steps to ensure that funding for the future 

infrastructure operator is sufficient to keep Ukraine's rail network operational. 

European standards ensure low tariffs for access to infrastructure. Railway 

companies only cover direct costs and, in some cases, a markup if the market can 

accept it. It means they do not cover the full cost of the infrastructure – most of the 

costs of repairing and building the railway network is financed by national 

governments. In the EU payments from railway companies are considered to be the 

only one of several sources of funding for the infrastructure operator. In Ukraine, 

on the other hand, the tariff for access to infrastructure, according to the survey, is 

expected to be 2-5 times higher than the current level. Therefore, in Ukraine it is 

not enough just to copy the tariff mechanism provided by European directives, 

because it will mean that carriers cover only direct costs. It should be clearly 

provided in the legislation what part of the railway infrastructure and to what 

extent will be financed from the state budget. The government should review the 

transport strategy in order to determine what transport network Ukraine needs and 

which sources can be used to finance it. It should be taken into account that part of 

the international transport corridors passing through Ukraine may be co-financed 

by the European Commission and part of the network is already commercial and 

payback. However, it is necessary to determine what the current Ukrainian railway 

network needs – development, reduction or transfer to concession, as well as to 

find out whether public funding is possible to maintain this network. After the 

revision of the transport strategy the mechanism of signing a contract program 

between the infrastructure operator and the Ministry of Finance, with the 

participation of the Ministry of Infrastructure should be worked out. The contract 

program should contain funding criteria based on the agreed transport strategy. The 

experience of European countries shows that without state support, Ukraine's 

railway infrastructure and traffic will be reduced. There is the question – how to 

organize effective funding? The key issues of the problem are the cost of using the 

infrastructure and the need for a current extensive network for the economy. 

Therefore, the government should take a comprehensive approach to the process of 

determining the amount of investment in railway infrastructure and its 

modernization and to the principles of financing the maintenance of the network in 

order to create the interest for future private operators so that they can compete 

with transport. This is what happened in the EU, when transparent and mandatory 

railway regulation required states to enter into long-term contracts with the 

infrastructure operator to fund the basic service package. This is a prerequisite for 

opening the rail market. Ukrzaliznytsia should ensure a clear separation of 

accounting (and economic activities) for infrastructure management from other 

services – passenger and freight transportation, as well as independent 

management of each of the companies. Separation of accounting is an absolute 

priority for UZ to determine what costs and revenues are generated by each 

segment: infrastructure, freight and passenger traffic. The separation will allow: 

1) to clearly define the amount of investments required for infrastructure 

modernization; 2) to digitize existing cross-subsidies from profitable destinations 
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(mainly from cargo transportation) to non-profitable destinations (mainly 

passenger transportation); 3) to identify the funding required by social passenger 

services. Only after the division the transportation market can be liberalized.  

Then the participants of the freight market (freight carriers) will have equal 

conditions for freight operators, which ensure a non-discriminatory tariff for access 

to infrastructure. Moreover, the financial transparency will be the basis for further 

development of the government's finance policy for the railway sector. Before 

opening the market it is necessary to review the tariffs for transportation and to 

prepare a method of calculating fees for access to infrastructure. Infrastructure 

access charges should at least cover the direct costs of the infrastructure operator. 

The procedure for calculating access charges can be following: being an 

infrastructure manager in EU countries, UZ carries out the passenger transportation 

and financing of infrastructure operators from state budgets but not from 

infrastructure access charges. If the infrastructure operator does not have funding 

from the state budget or from passenger fares, higher infrastructure access fees are 

required to maintain and renovate the infrastructure, so the fees will be higher than 

those ones in Western Europe. Before opening the market the government should 

take measures to eliminate cross-subsidization of passenger freight and then 

consider such aspects as: 1) the mechanism of financing passenger transport, 2) the 

division of passenger transport into commercial and socially important, 

3) deregulation of tariffs for commercial transport. Passenger transport services 

(so-called open access regime) on long-distance routes among regional centres of 

Ukraine may be in sufficient demand in order to cover all costs of passenger 

transportation. At the same time, it is necessary to determine which passenger 

traffic will be socially important with a regulated price, which will be compensated 

to carriers from the state and local budgets (the so-called Public Service 

Obligation – PSO). Compensation will mainly concern interregional and suburban 

transportation. Services for socially important transportation must be specified in 

the contract with the customers of transportation, and the difference between the 

regulated cost of tickets and the expected cost of transportation must be 

reimbursed. Separation of commercial passenger transport and socially important 

transport and the implementation of the mentioned mechanisms is a critical 

prerequisite for liberalization of the rail transport market, because after the 

cessation of cross-subsidization of passenger freight, as well as cross-subsidization 

of non-commercial routes of commercial passenger transport should be signed a 

contract between the government and a passenger operator as the alternative source 

of funding. It is necessary to create a National Commission for Railway Transport 

Regulation and transfer from the Ministry of Infrastructure of Ukraine to its 

competence of the issue of tariff regulation. A railway safety authority should also 

be set up to determine the requirements for carriers, to verify compliance with the 

requirements and to issue licenses for transport. The key issues in creating 

regulators are: the procedure for appointing commission members, the procedure 

for selecting the chairman from among the commission members, the funding 

mechanism, the regulator's internal procedures, ensuring the regulator's 
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independence from the state and market participants (in order to minimize the risk 

of "regulator capture"). The establishment of the National Commission, which will 

be responsible for tariffs, is first and foremost necessary to open access to 

infrastructure. By-laws and methods for calculating tariffs for access to 

infrastructure should also be adopted. It is necessary to make it impossible for the 

infrastructure operator to determine the infrastructure costs and include these 

calculations in a special Regulation, the so-called network statement. This 

document should be published annually. Due to a potential conflict of interest 

between Ukrzaliznytsia as an infrastructure manager and a transportation operator, 

market participants should have the right to object to the National Tariff 

Regulation Commission. So, the last word is for the commission, the initial 

calculations are for the infrastructure operator. The rules for agreeing the network 

statement and charging for access to the infrastructure need to be transparently 

defined. In particular, benchmarks should be formulated that can be used as a basis 

for tariff revision. Undoubtedly, the establishment of reasonable (not too low and 

not too high) fees for access will require careful preparation and mediation in the 

railway market. Access fees must be reviewed annually. Therefore, access fees will 

be adjusted depending on the demand for rail services. Infrastructure access 

charges will be the basis for determining the final cost of the transportation service. 

EU experience shows that if we try to cover all infrastructure costs, the retail price 

will rise sharply and most freight will move from the rail to the road segment. 

Therefore, most EU countries keep the tariff at a level that allows them to compete 

with the road transport. In EU countries, passenger transport and infrastructure 

operators are financed largely from state budgets rather than infrastructure access 

charges. If the infrastructure operator does not have funding from the state budget 

or from passenger fares, higher infrastructure access fees are required to maintain 

and renovate the infrastructure, so the fees will be higher than those in Western 

Europe. Before opening the market, the government should take measures to 

eliminate cross-subsidization of passenger freight and then consider such aspects 

as: 1) the mechanism for financing passenger transport, and socially important, 

3) deregulation of tariffs for commercial transport. Passenger transport services 

(so-called open access regime) on long-distance routes among regional centres of 

Ukraine may be in sufficient demand to cover all costs of passenger transportation. 

At the same time, it is necessary to determine which passenger traffic will be 

socially important with a regulated price, which will be compensated to carriers 

from the state and local budgets (the so-called Public Service Obligation – PSO). 

Compensation will mainly concern interregional and suburban transport. Services 

for socially important transportation must be specified in the contract with the 

customers of transportation, and the difference between the regulated cost of 

tickets and the expected cost of transportation must be reimbursed. Separation of 

commercial passenger transport and socially important transport and the 

implementation of the mentioned mechanisms is a critical prerequisite for 

liberalization of the rail transport market, because after the cessation of cross-

subsidization of passenger freight, as well as cross-subsidization of non-
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commercial routes of commercial passenger transport should be signed a contract 

between the government and a passenger operator as the alternative source of 

funding It is necessary to create a National Commission for Railway Transport 

Regulation and to transfer from the Ministry of Infrastructure of Ukraine to its 

competence tof he issue of tariff regulation. A railway safety authority should also 

be set up to determine the requirements for carriers, to verify compliance with the 

requirements andto issue licenses for transport. The key issues in creating 

regulators are: the procedure for appointing commission members, the procedure 

for selecting the chairman from among the commission members, the funding 

mechanism, the regulator's internal procedures, ensuring the regulator's 

independence from the state and market participants (on order to minimize the risk 

of "regulator capture"). The establishment of the National Commission, which will 

be responsible for tariffs, is first and foremost necessary to open access to 

infrastructure. By-laws and methods for calculating tariffs for access to 

infrastructure should also be adopted. It is necessary to prevent a situation where 

the infrastructure operator will independently regulate tariffs and provide 

preferences for individual cargo operators or the operator of a state holding 

company. The National Commission for Railway Transport Regulation should 

impartially evaluate the initiatives of the infrastructure operator on the formal 

determination of the tariff and its automatic revision, including in order to maintain 

the competitiveness of the railway in the transportation of goods that can be 

coveyed by the road or river transport. 

 

 

 

6.2 Антикризовий менеджмент як напрямок розвитку галузі 

цивільної авіації України 
Посткризовий період у світі та міжконтинентальна пандемія Covid-19 

призвели до необхідності визначення стратегії антикризового управління 

підприємствами галузі цивільної авіації. Адже авіакомпанії суттєво 

скоротили кількість рейсів, а деякі, навіть припинили польоти, мало падіння 

авіарейсів в Україна на на 60 %
1
, а в Європі – на 70 %

2
. Ці цифри не 

включають інші економічні вигоди від авіації, на кшталт робочих місць чи 

економічної активності продуктових та сервісних компаній і галузі, залежні 

від швидкості та зв'язку повітряних перевезень. Авіаційна галузь є ключовим 

фактором багатьох інших економічних процесів – це єдина швидка світова 

транспортна мережа, незамінна для глобального бізнесу та туризму. 

На пандемію авіакомпанії спочатку відреагували приземленням 

більшості літаків у флоті, перетворенням частини пасажирських суден на 

вантажні, обмеженням операцій в аеропортах, скороченням витрат і 

                                                 
1 100% of Global Destinations Now Have COVID-19 Travel Restrictions, UNWTO. URL: 

https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions (дата звернення 3 жовтня 2020 р.). 
2 Several airlines not expected to survive after coronavirus crisis. URL: 

https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions (дата звернення 3 жовтня 2020 р.). 
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призупиненням платежів постачальникам. Деякі авіакомпанії звернулися до 

державних механізмів підтримки для збереження робочих місць, переглянули 

свій флот, списали старі літаки, раніше домовленого терміну повернули 

літаки лізингодавцям, відтерміновувати замовлення на поставку нових суден 

для оптимізації витрат та утримання розмірів флоту до етапу відновлення. 

Як наслідок, восени 2021 найбільший спад попиту очікується в сегменті 

далекомагістральних маршрутів, які переважно обслуговуються 

широкофюзеляжними літаками. Однак, близькомагістральні перевезення, які 

обслуговуються значною мірою вузькофюзеляжними та регіональними 

літаками, матимуть стрімкіші темпи зростання
1
. 

Для вітчизняних аеропортів рік був не менш складний: падіння склало 

близько 64%. За підсумками 11 місяців вони вже втратили майже 14,5 млн. 

пасажирів. Лідерами ринку лишаються шість аеропортів – Київ (Бориспіль), 

Львів, Київ (Жуляни), Одеса, Харків та Запоріжжя. Згідно прогнозів, дуже 

хорошим показником буде отримати спільний результат для аеропортів у 

8,8 млн. пасажирів за підсумками року
2
. 

Встановлено, що більшість представників світового авіаційного бізнесу, 

в тому числі України, проявили неготовність та неспроможність подолати 

кризу, уникнути банкрутства й витримати конкурентну боротьбу. Лише 

незначна частка авіакомпаній виявили здатність функціонувати, більшість, 

через відсутність чіткого механізму проведення економічного аналізу, 

стратегічного управління плановою діяльністю, страждають від різкого спаду 

обсягів авіаперевезень, спільною експлуатацією міжнародних повітряних 

ліній (МПЛ) із закордонними авіакомпаніями, які мають значний досвід 

роботи в умовах конкуренції.  

Зменшення обсягу перевезень на початку 2021 року призвело до втрати 

авіакомпаніями частки парку повітряних суден у зв'язку з відсутністю коштів 

на сплату лізингових платежів, збитки виявили неможливість компаній 

обслуговувати рейси, виплачувати заробітну плату працівникам
3
. 

Генералізуючим аспектом визначених проблем вітчизняних 

авіакомпаній є невміння адаптуватись до вимог міжнародного авіаційного 

ринку, а саме, у відсутності чіткого механізму антикризового управління, 

проведення економічного аналізу, планування та стратегічного управління в 

умовах кризи. Такі недоліки призводять до відсутності у авіакомпанії чіткої 

магістралі діяльності у майбутньому, неможливості раціонального 

використання ресурсів та залучення державних інвестиційних коштів з 

                                                 
1 Коваленко Н.О. Бізнес-планування як ефективна модель розвитку авіакомпанії в умовах 
covid-19. «Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії»: кол. 

моногр. Полтава, 2021. С. 83-96. 
2 УКРАЇНА: вплив COVID-19 на економіку і суспільство (бачення постпандемічного 
розвитку у 2020-2024 рр. очима експертів та молоді) 

https://www.unicef.org/ukraine/documents/consensus-report (дата звернення 29 жовтня 2021 р.). 
3 Черленяк І.І., Курей О.А. Виклики антикризового управління економікою в умовах 

пандемії. Науковий вісник Ужгородського Університету, 2020.1(55). С.10-18. 
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метою удосконалення умов функціонування.  

Зменшення попиту на послуги авіаційних перевезень вплинуло й на 

авіаційну промисловість – авіакомпанії змушені надовго відмовлятись від 

крупногбаритних літаків (наприклад, Airbus A380) для оптимізації витрат. 

Пандемія Covid-19 посилила конкурентну боротьбу за пасажирів та клієнтів 

й змусила авіаперевізників стати гнучкішими – вони дозволяють 

перебронювання на безкоштовній основі або пропонують ваучери та знижки, 

деякі авіалінії дають можливість перенести політ навіть на 2022 рік.
2
  

Забезпечення успішного ведення підприємницької діяльності в умовах 

пандемії і кризи можливо за умови адаптування антикризового управління до 

карантинних та обмежувальних заходів з боку держави. Тому, необхідно 

переглянути раніше оцінені ризики з максимальним використанням 

альтернативних процедур та сучасних технологій. 

Теоретичним та методологічним аспектам антикризового менеджменту 

підприємств присвячена значна кількість наукових праць, зокрема таких 

відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як В.П.Горбулін
1
, О. Глущенко

2
, 

А.Потіха
3
, О.Д.Младьонова

4
, І.Черленяк

5
, М.А. El-Erian

6
 та ін.  

Однак, незважаючи на вимоги практики, аспекти застосування 

антикризового менеджменту як механізму управління є запозиченими, чітко 

не визначеними й не адаптованими до умов діяльності авіаційних 

підприємств України в посткризовий період, що актуалізує сутність 

досліджуваної проблеми у межах питання розвитку галузі цивільної авіації 

України, як складової національної економіки. 

Визначено, що незважаючи на численні дослідження присвячені 

проблемі економіки планування, управління повітряним транспортом та 

зовнішньоекономічною діяльністю, питанню впровадження антикризового 

управління підприємствами цивільної авіації достатньої уваги як на 

теоретичному так і на методологічному рівнях приділено недостатньо.  

Конкретизовано, що на аспекти проведення антикризового аудиту та 

впровадження антикризового менеджменту на підприємствах цивільної 

авіації, як елементу підвищення обсягів пасажирських та вантажних 

                                                 
1 Горбулін В.П. Національна безпека України: фокус пріоритетів в умовах пандемії 
[Електронний ресурс]. Вісник Національної академії наук України. 2020. № 5. С.3-18.  
2 Глущенко О. Актуальні тенденції фінансового ринку України в умовах пандемії Covid-19. 

Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. С.47-50 
3 Потіха А. Європейський Союз в умовах кризи [Електронний ресурс]. Україна: події, 

факти, коментарі. 2020. №8. С.36–43. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/8.pdf 
4 Младьонова О.Д. Тест на коронавірус: світові лідери крізь призму інформаційної політики 
під час пандемії Covid-19. Вісник Харківського національного університету імені ВН 

Каразіна. Серія «Питання політології». 2020. №37. С.53-60  
5 Черленяк І.І. Синергетичні особливості управління складними організаційними системами 
в сучасних умовах: привідні та непривідні алгоритми управління. Вісник Національної 

академії державного управління при Президентові України. 2007. № 1. С. 213–224 
6 El-Erian M. A New Normal [Електронний ресурс]. Secular Outlook. PIMCO, 2021. URL: 

http://www.pimco.com(дата звернення 29 жовтня 2021 р.). 
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перевезень, розширення географії польотів, оновлення парку повітряних 

суден та подолання дефіциту коштів звертали увагу учені Summers L.
1
, 

Obstfeld M.
2
, та інші. 

Однак у зазначених працях, на даному етапі, не вирішені проблеми 

системності та опрацювання питань впровадження антикризового 

менеджменту як механізму управління підприємствами цивільної авіації в 

посткризовий період. У діяльності вітчизняних авіакомпаній відсутня 

практика застосування антикризового менеджменту та як елемент подолання 

наслідків кризи, взагалі він взагалі не розглядався. Зважаючи на запит 

практики, вищевикладене підтверджує актуальність досліджуваної проблеми 

необхідності впровадження антикризового менеджменту, як механізму 

розвитку галузі цивільної авіації України в умовах посткризого періоду. 

Антикризове управління в умовах пандемії − це управління 

підприємством галузі цивільної авіації, спрямоване на подолання або 

відвертання кризового стану, що проявляється в неплатоспроможності, 

банкрутстві, збитковості в умовах адаптації до карантину. Воно має на увазі 

також прогнозування кризових ситуацій і розробку стратегій їх стримування 

та випередження, а в умовах самої кризи − нейтралізацію або мінімізацію 

наслідків. 

Встановлено, що криза, викликана класичними факторами, та криза, що 

виникла в результаті поширення пандемії, мають суттєві відмінності та 

відповідно, наслідки, систематизація яких представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Відмінності між класичними та пандемічними 

факторами кризових явищ 
Джерело: розроблено авторами 

 

                                                 
1 Summers L. The Age of Secular Stagnation. What It Is and What to Do About It [Електронний 

ресурс]. Foreign Affairs. 2021, February 15. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2021-02-15/age-secular-stagnation  
2 Obstfeld M. The Current Economic Sweet Spot Is Not the «New Normal» [Електронний 

ресурс]. 2021 January 22. URL: https://blogs.imf.org/2021/01/22/the-current-economic-sweet-

spot-is-not-the-new-normal/ 
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 Відмінності, представлені на рис. 1 пов'язані з серйозністю та 

тривалістю пандемії, що примушує підприємства галузі цивільної авіації 

України виходити за рамки традиційного антикризового управління. 

Підприємницькі структури повинні пов’язувати критерії планування у своїй 

діяльності в умовах пандемії з управлінням стійкістю, щоб забезпечити 

комплексне реагування і збереження своїх авіаційних послуг, авіаперевезень 

та робіт. 

Основною метою антикризового менеджменту є забезпечення успішних 

результатів – запланованих чи випадкових – за допомогою ефективної 

організації, що досягається шляхом використання оточення на основі добре 

поставленого управління людьми і комунікаціями. 

Антикризове управління в умовах пандемії доцільно зосередити у трьох 

основних циклів (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Основні цикли антикризового управління в умовах 

пандемії  
Джерело: розроблено авторами 

 

Сутність антикризового менеджменту – прискорена та дієва реакція на 

існуючі зміни навколишнього середовища на основі раніше ретельно 

розробленої системи альтернативних варіантів управлінських рішень. 

Антикризове управління в умовах кризи починається на стадії наближення 

неплатоспроможності авіаційного підприємства, тобто полягає у діагностиці 

кризи та пошуку шляхів виходу з неї з мінімальними втратами. Ключовим 

моментом є настання або наближення неплатоспроможності. Саме ця 

ситуація і повинна бути об'єктом антикризового менеджменту. 

Антикризове управління авіаційним підприємством в умовах кризи 

передбачає наступні дії (рис. 3): 

 безпосереднє реагування на виникнення кризової ситуації – 

виявлення причин виникнення кризової ситуації; 

 створення антикризової команди, завданням якої є виведення 

авіапідприємства з кризи з мінімальними втратами; 

 пом'якшення та усунення наслідків кризової ситуації в сфері 

фінансів, виробництва, маркетингу, управління людськими ресурсами; 

 проведення стабілізаційних заходів (реструктуризація, санація) та 

недопущення ліквідації авіапідприємства. 

Антикризовий аудит є найважливішою складовою процедури 

- захист персоналу; 
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антикризового управління та відіграє вирішальну роль у мобілізації 

авіакомпанією фінансових ресурсів.  

 
Рисунок 3. – Напрями антикризового управління авіаційним 

підприємством в умовах подолання кризи 
Джерело: розроблено авторами 

 

Під час антикризового аудиту рекомендовано застосовувати застосуємо 

основні методики щодо визначення якості антикризового менеджменту, до 

головних належать такі: 

 аналіз сильних і слабких сторін (СОФТ-аналіз); 

 оцінювання ймовірності банкрутства підприємства за допомогою 

Zрахунку Альтмана; 

 двофакторна модель; 

 модель Спрінгейта; 

 модель Лиса; 

 модель Таффлера. 

Для детальної розробки програми антикризового управління 

авіаційного підприємства під назвою «Повернення у зону прибутковості» 

світова практика рекомендує використовувати 8-етапну технологічну схему 

антикризового менеджменту. Кожний етап якої характеризує зворотно-

поступальну послідовність різних операцій і їх груп при розробці і здійсненні 

управлінського рішення і, таким чином, оптимальний варіант виходу 

авіапідприємства з кризової ситуації. 

Етапи технологічної схеми створення програми антикризового 

управління: 

1. Створення спеціальної робочої антикризової групи; 

2. Перевірка доцільності та своєчасності проведення заходів скорочення 

витрат; 
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3. Розробка управлінських рішень антикризового характеру щодо 

скорочення витрат; 

4. Створення системи реалізації управлінських рішень з виходу 

авіапідприємства з ситуації кризи; 

5. Організація виконання управлінських рішень з виходу 

авіапідприємства з ситуації кризи; 

6. Оцінка й аналіз якості виконання управлінських рішень; 

7. Перевірка доцільності проведення подальших робіт з виходу 

авіапідприємства з кризової ситуації; 

8. Розробка заходів щодо прогнозування майбутніх кризових ситуацій у 

роботі авіаційного підприємства. 

Як і було зазначено раніше, в питанні антикризового менеджменту 

генералізуючу роль відіграє мета – зниження витрат авіапідприємства, адже 

немає підприємств, які не мають резервів, є підприємства, які не помічають 

своїх можливостей щодо підвищення ефективності виробництва.  

Проведене дослідження дозволило визначити 21 пункт скорочення 

витрат, як основного напрямку антикризового управління авіаційним 

підприємством: 

1) Закриття збиткових рейсів для авіаційних компаній. Закриття усіх 

збиткових рейсів (здебільшого в азійський регіон) та концентрація лише на 

прибуткових напрямах, при цьому збереження код-шерингових угод між 

авіакомпаніями партнерами дозволить уникнути транспортного колапсу на 

зазначених напрямках. Для прикладу за кожен рейс у Пекін навіть при повній 

завантаженості літака авіакомпанія МАУ втрачала щонайменше 

35000 доларів. Звільнившийся флот має сенс повернути лізингодавцям, і 

таким чином, зменшити суму лізингових платежів. Деякі повітряні судна слід 

перемістити на виконання рейсів лише на прибуткових маршрутах, де є 

стабільний попит. 

2) Скорочення витрат на переклади документації. Скорочення витрат на 

виконання перекладів документів, шляхом залучення до виконання 

перекладів працівників, що знають іноземні мови та вже отримують за це 

доплату до заробітної плати. Оскільки середня вартість по Києву на переклад 

з/на англійську мову галузевих документів становить 200 грн. за облікові 

сторінку та спираючись на те, що вся документація авіаційного підприємства 

ведеться одразу на двох мовах, то середньомісячна потреба в перекладі 

документів (всіх наказів, актів, інструкцій, керівництв, менюалів, контрактів, 

звітів, технологічних карт, інформаційних повідомлень, прес-релізів) 

становить 2600 облікових сторінок, що виливається у 260 000 гривень на 

місяць тільки на переклад документів, а за рік ця сума складатиме 3 120 000 

грн. І це не враховуючи перекладів на інші рідкі мови (китайська, тайська, 

арабська). Оскільки більшість співробітників, які пройшли внутрішній тест 

отримують 10%-ву надбавку до ставки за знання англійської мови, але 

більшість з них не використовують свої навички, то буде доцільно передати 

цю роботу по перекладу документів їм. 
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3) Скорочення флоту. Скорочення флоту як наслідок закриття 

неприбуткових маршрутів, що у свою чергу веде до скорочення лізингових 

витрат на флот. Для авіаційних підприємств лізинг літаків – це найбільш 

вигідна фінансова схема. Наприклад, для покупки одного літака Боїнг 737-

800 в середньому потрібно від 60 до 70 млн. доларів. Якщо врахувати, 

наприклад, що у авіакомпанії "МАУ" таких літаків 23 штуки, то тільки для їх 

покупки довелося б брати кредитів мінімум на півтора мільярда доларів. Для 

української авіакомпанії така сума є неймовірною. Тоді як ринкова вартість 

лізингу нового Boeing 737-800 NG становить «всього» близько $ 240 тис. на 

місяць, що за курсом НБУ на 10.10.2021 становить 5 888 880 грн. Розрахуємо 

скорочення витрат на виплати лізингодавцям у зв’язку із скороченням флоту 

на 3 літака Боїнг 737-800 на рік: ринкова вартість лізингу нового Boeing 737-

800 NG становить $ 240 тис. на місяць, що за курсом НБУ на 10.10.2021 

становить 5 888 880 грн. Таким чином вартість лізингу одного літака за рік 

становить 70 666 560 грн. На виведення трьох літаків з'явиться можливість 

економії 211 999 680 грн. 

4) Виведення з флоту застарілих та неекономічних літаків. Виведення з 

застарілих та неекономічних літаків з флоту дозволить економити на 

пальному з розрахунку на пасажиро-місце. Після закриття низки далеко 

магістральних рейсів та падіння попиту, необхідність утримувати великий 

далеко магістральний флот зникла. 

5) Перегляд політики вибору аеропортів призначення. Перегляд політики 

вибору аеропортів призначення: вибір другорядних аеропортів дає 

можливість скоротити витрати на наземне обслуговування, а зменшення 

аеропортових зборів дозволить переглянути тарифну політику, у сторону 

зменшення вартості квитка для пасажирів та підвищення 

конкурентоспроможності конкретного напрямку.  

6) Скорочення постійних витрат на наземне обслуговування. Скорочення 

постійних витрат на наземне обслуговування шляхом перейняття практики 

лоукостів з використання вбудованих трапів та перекладання обов’язків з 

прибирання пасажирського салону на екіпаж.  

8) Скорочення витрат на оплату праці працівників. Скорочення витрат на 

оплату праці працівникам: повна відміна премій та льгот, повна відміна 

програми добровільного медичного страхування з соціального пакету 

працівників. 

9) Відміна сервісних авіаквитків для персоналу авіакомпаній.  

10) Відміна безкоштовних перельотів. Відміна безкоштовних перельотів 

для льотного персоналу, чиї сім’ї живуть у інших регіонах України дозволить 

отримати суттєву економію. 

11)  Скорочення витрат на оформлення перепусток. Наприклад, 

скорочення витрат на оформлення перепусток для кабінного екіпажу в 

аеропорт Бориспіль (залишити перепустки лише для інструкторів TRI 

(training instrucror). Вартість однієї перепустки становить 400 грн., 

оформлюється раз на два роки, а по суті ця перепустка не дає ніяких 
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привілеїв у проході в режимну зону аеропорту, окрім як на навчання раз на 

рік. При середньорічній кількості бортпровідників 1500 чоловік, лише 100 з 

яких проводять навчання – TRI інструктори, і тому для них ці перепустки 

актуальні. Для решти – доцільніше було б користуватись безкоштовними 

одноразовими перепустками. При скороченні витрат на оформлення 

перепусток для кабінного екіпажу в аеропорт Бориспіль можна вилучити 

додатково 280000 грн. 

12) Скорочення витрат на оформлення Crew Card. Скорочення витрат на 

оформлення необов’язкових карток Crew Card. Оскільки Crew Card не є 

обов’язковим документом, то є сенс зробити його оформлення за бажанням і 

за власний рахунок членів екіпажів. І хоча вартість її всього 24 грн., проте у 

перерахунку на середньорічну кількість працівників льотного комплексу 

економія є значною.  

13) Скорочення постійних витрат на екіпаж. Скорочення постійних витрат 

на екіпажі в рейсах: перегляд політики харчування та розміщення в готелях. 

Скорочення вартості обідів для екіпажів по вильоту з базового аеропорту 

дозволить на 70% скоротити витрати за рахунок переходу на холодне 

харчування. 

14) Скоротити витрати на доставку працівників.  

15) Відміна компенсації за використання власного транспорту. Відмінити 

компенсацію працівникам за використання власного транспорту для поїздок 

за напрямками прямування громадського або корпоративного транспорту.  

16) Відміна заходів розважального характеру. Відміна всіх заходів 

розважального характеру для працівників: екскурсій, брейн-рингів, 

культурних вечорів, професійних банкетів.  

17) Скорочення орендних площ.  

18) Розпродаж обладнання. Розпродаж невикористовуваного обладнання 

та меблі.  

19) Скорочення витрат на курси підвищення кваліфікації (кпк). 

Скорочення витрат на регулярні курси підвищення кваліфікації персоналу 

шляхом переносу навчання на он-лайн платформи.  

20) Контроль дебіторської заборгованості. Підвищення контролю за 

виплатами дебіторської заборгованості та введення у контракти з партнерами 

пункту про штрафи за прострочку платежів. 

21) Контроль розрахунків з контрагентами.  

22)  Скорочення штату. Скорочення штату працівників за принципом «чи 

цей працівник нам дійсно потрібен? З ким із цих людей ми хочемо 

розбудовувати компанію?». 

Отже антикризове управління є функцією менеджменту, яка забезпечує: 

уникнення кризових ситуацій; зменшення або ліквідацію наслідків 

фінансової кризи на підприємстві; забезпечення належного рівня 

платоспроможності.  

Від ефективності проведення антикризових заходів на авіаційних 

підприємствах буде залежати їх майбутнє існування чи згортання діяльності. 
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Ситуація з поширенням коронавірусу виявила низьку готовність до 

реагування на загрозу масштабної пандемії, засвідчила недосконалість 

національних систем кризового менеджменту, а також наявність суттєвих 

вразливостей у різних сферах (передусім охорони здоров’я та біобезпеки, 

економіки тощо). 

Антикризовий менеджмент авіаційних підприємств України повинно 

вирішити цілу низку проблемних питань, серед яких: 

 неможливість раннього виявлення, оцінювання і попередження 

загрози; 

 відсутність достатніх спроможностей, резервів, альтернативних 

стратегій на випадок кризової ситуації; 

 відсутність або неактуальність планів комплексного реагування, 

єдиних стандартів та узгоджених протоколів дій; 

 неготовність більшості підприємств і населення працювати в умовах 

карантинних обмежень, у т. ч. дистанційно; 

 повільне реагування з боку уповноважених державних і місцевих 

органів антикризового управління, низька ефективність координації заходів 

на різних рівнях, у т. ч. через недоліки законодавства та/або його 

невиконання. 

Це обумовлює актуальність удосконалення антикризового управління, 

враховуючи, що основною метою при цьому є формування здатності 

протистояти загрозам різного походження, швидко адаптуватися до змін 

безпечного середовища і підтримувати стале функціонування, а також 

швидко відновлюватися після кризи до бажаної рівноваги (на попередньому 

або новому рівні). 

 

 

 

6.3 Управління інноваціями в продуктовому ритейлі: стратегічні 

аспекти 

В останні роки середовище, в якому здійснюють діяльність 

підприємства продуктового ритейлу, значно змінилося. Виділимо основні 

тенденції функціонування ритейлу в Україні та проведемо стратегічний 

аналіз галузі. Для цього використаємо модель п'яти конкурентних сил 

Портера, як інструмент вивчення впливу конкуренції на бізнес
1
. За основу 

аналізу взято п'ять структурних елементів, незмінно присутніх в кожній 

галузі: можливі загрози з боку галузевої конкуренції, нових гравців і товарів-

субститутів, ступінь впливу покупців, загрози з боку постачальників
2
. 

                                                 
1 Технології стратегічного управління стійким розвитком сучасних організацій : монографія 
/ за ред. І. О. Кузнецова, О. С. Балабаш. Харків : Діса плюс, 2020. 228 с. 
2 Сучасні технології стратегічного управління в умовах євроінтеграції: монографія / за заг. 

ред. док. екон. наук, професора І. О. Кузнецової. Одеса: ОНЕУ, 2018. 177 с.; URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11834 

https://www.retail.ru/articles/innovatsii-v-riteyle-2020-tekhnologii-vremen-pandemii/
https://www.retail.ru/articles/innovatsii-v-riteyle-2020-tekhnologii-vremen-pandemii/
https://www.retail.ru/articles/innovatsii-v-riteyle-2020-tekhnologii-vremen-pandemii/


ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

216 

Ступінь впливу галузевої конкуренції. 

За даними Державної служби статистики в Україні зареєстровано 32018 

підприємств роздрібної торгівлі, з них 12634 – спеціалізуються на торгівлі 

продовольчими товарами, а 19215 – спеціалізуються на непродовольчих 

товарах
1
. Найрозвинутіша мережа підприємств роздрібної торгівлі у таких 

регіонах України: м. Київ, Львівська, Дніпропетровська та Харківська 

області.  

Розподіл підприємств роздрібної торгівлі за регіонами України у 

2018 р. представлено на рис. 1 

 
Рисунок 1 – Розподіл підприємств роздрібної торгівлі за регіонами 

України у 2018 р., од. 
Джерело: побудовано автором1 

 

Якщо розглядати структуру підприємств роздрібної торгівлі, то 

найбільше в Україні неспеціалізованих підприємств, що займаються 

торгівлею непродовольчими товарами – 17666 одиниць. 

Підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами у 2019 році 

налічувалося 12634 одиниць. Якщо розглядати окремо Одеську область, то 

тут налічується 1925 підприємств роздрібної торгівлі. 

З них, 590 – займаються торгівлею продовольчими товарами, 1326 – 

торгівлею непродовольчими товарами. 

Спеціалізація підприємств роздрібної торгівлі в Одеській області у 

2019 р. представлено на рис. 2. 

Якщо аналізувати кількість магазинів підприємств роздрібної торгівлі 

за організаційними формами господарювання, то можна відмітити, що в 

найбільше зареєстровано у формі товариства з обмеженою відповідальністю, 

їх налічується 20238 одиниць, що складає 63 % від загальної кількості 

підприємств.  

 

                                                 
1 Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http:// www.ukrstat. gov.ua. (дата 

звернення: 10.10.2021). 

http://www.ukrstat/
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Рисунок 2 – Спеціалізація підприємств роздрібної торгівлі в 

Одеській області, % 
Джерело: побудовано автором1 

 

На сьогодні, лідером у вітчизняному ритейлі є ТОВ “АТБ-маркет” та 

Fozzi Group. Торговельна мережа «АТБ» на початок 2020 року налічувала 

1077 магазинів в 274 населених пунктах 24 областей України. Fozzi Group 

була присутня у 25 областях України та налічувала 276 магазинів. В компанії 

Fozzi Group переважають супермаркети з середньою торговою площею – 

1018 кв. м, а в мережі “АТБ-маркет” – дискаунтери з середньою площею 

451 кв.м.
2
 Обсяги та темп росту товарообороту найбільших продуктових 

ритейлерів України представлені на рис. 3. 

Загальне зростання обсягу товарообороту 10-ти найкрупніших компаній 

на ринку склало 26,85 %. 

Основним показником ефективності роботи торгових підприємств є 

товарообіг на 1 кв. м торгової площі.  

За даними рисунку можемо зробити висновок про те, лідером за даним 

показником є ТОВ “АТБ- маркет”, де обсяг товарообороту складає 195,3 тис. 

грн. /м.кв. У більшості вітчизняних ритейлерів, що входять в ТОП-10, 

товарообіг на 1 кв. м коливається від 50 до 80 тис. грн. 

На основі встановленого можемо стверджувати, що конкуренція на 

внутрішньому ринку є значною. 

 

                                                 
1 Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http:// www.ukrstat. gov.ua. (дата 
звернення: 10.10.2021). 
2 Бугріменко Р. М. Тенденції розвитку мережевої роздрібної торгівлі на основі 

інфраструктурного маркетингу. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. 2020. Вип. 30. С. 19-23.  

http://www.ukrstat/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D0%95%D0%92.%D0%A1%D0%93
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D0%95%D0%92.%D0%A1%D0%93
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Рисунок 3 – Обсяги та темп росту товарообороту найбільших 

продуктових ритейлерів України, млн. грн., % 
Джерело: побудовано автором 

 

 Рисунок 4 – ТОП-10 продовольчих ритейлерів України за розміром 

товарообороту на 1 кв. м торгової площі, тис. грн 
Джерело: побудовано автором 

 

Загроза появи нових гравців. Галузь продуктового ритейлу є достатньо 

прибутковою та показує постійний приріст обсягів товарообороту. Динаміка 

товарообороту підприємств роздрібної торгівлі наведено на рис. 5. 

Після різкого падіння у 2014 році, протягом останніх 5-ти років обсяги 

роздрібної торгівлі поступово зростають. У 2020 р. реалізовано товарів на 

1210750,3 млн. грн., що на 10,7 % більше попереднього року. 
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Рисунок 5 – Динаміка товарообороту підприємств роздрібної 

торгівлі, млн. грн. 
Джерело: побудовано автором1 

 

 
Рисунок 6 – Кількість відкритих нових магазинів продуктового 

ритейлу в Україні, одиниць 
Джерело: побудовано автором2 

 

У 2019 продуктові ритейлери в Україні відкрили майже 700 нових 

магазинів, що на 38,6 % більше попереднього року. Це стало рекордним 

показником для ринку. У 2018 році в Україні ця цифра становила 

505 магазинів, а в 2017 році – 511. З 697 магазинів, відкритих в 2019 році, 

                                                 
1 Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http:// www.ukrstat. gov.ua. (дата 

звернення: 10.10.2021). 
2 Гнатченко Д. Д., Гнатченко Т. О., Маляр В. А. Застосування сучасних інформаційних 

технологій для організації торгівлі у мережі Інтернет [Електронний ресурс]. Управління 

розвитком складних систем. 2020. Вип. 41. С. 163-168. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2020_41_24 

http://www.ukrstat/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673886
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673886
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2020_41_24
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518 відкрилися в нових локаціях.  

За прогнозами аналітиків, наступні 4 роки (2021–2024) ринок 

продуктової торгівлі України зростатиме до 10% на рік. 

На це впливатимуть два основних фактори: реальне зростання доходів 

населення (ВВП) та рівень інфляції. Інфляція у 2021 році становитиме 8%, 

але вже в першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону 5%. 

Вплив даного фактору, на зростання обсягів торгівлі продуктами у 2021 році 

становитиме близько 6%
1
. 

Тенденція щодо збільшення кількості підприємств та обсягу їх 

товарообороту може свідчити про привабливість розглянутого виду 

діяльності, що посилює загрози появи нових гравців на ринку.  

Ступінь впливу покупців.  

Ринок продуктового ритейлу постійно буде розвиватися, тому що 

більшість продуктів, які входять в асортимент його операторів відноситься до 

продуктів першої необхідності.  

Продовольчі товари складають близько 40% загального товарообороту 

щороку
2
. Динаміка обсягів реалізації продовольчих товарів та їх частки у 

загальному товарообороту наведено на рис.7. 

 
Рисунок 7 – Динаміка реалізації продовольчих товарів, млн. грн. та 

їх частка у загальному товарообороту, % 
Джерело: побудовано автором3 

                                                 
1 Гнатченко Д. Д., Гнатченко Т. О., Маляр В. А. Застосування сучасних інформаційних 

технологій для організації торгівлі у мережі Інтернет [Електронний ресурс]. Управління 

розвитком складних систем. 2020. Вип. 41. С. 163-168. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2020_41_24 
2 Балабаш О. С., Ву Хань Хуен. Аналіз експортного потенціалу (на прикладі аграрних 

підприємств України). Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах 
глобалізації. 2019. №3-4. С. 46-53. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11503 
3 Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http:// www.ukrstat. gov.ua. (дата 

звернення: 10.10.2021). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673886
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673886
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2020_41_24
http://www.ukrstat/
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Найбільше через роздрібну мережу серед продовольчих товарів 

реалізується молочних продуктів, хлібобулочних виробів
1
, 

кондитерських виробів та ін. Структура товарообігу продовольчими 

товарами підприємств роздрібної торгівлі представлена на рис. 8. 

 
Рисунок 8 – Структура товарообігу продовольчими товарами 

підприємств роздрібної торгівлі у 2020 р., % 
Джерело: побудовано автором2 

 

Попит на послуги продуктового ритейлу залежить від доходів 

населення. В середньому, людина витрачає на продукти від 30 до 45% своїх 

доходів. У 2019 р. витрат на продукти склали 32,6 % (рис. 9.) бюджету 

домогосподарств. Цей показник варіюється в залежності від місцевості 

проживання. Наприклад, жителі сільських територій витрачає набагато 

менше, ніж жителі міст, тому що в селах багато продуктів харчування 

вирощується в домогосподарствах. 

За результатами даних, представлених на рис. видно, що продукти 

складають основну частку витрат населення.  

Попит на послуги ритейлу напряму залежить від розміру реального 

доходу населення на тлі прискорення зростання ВВП країни. Чим нижчий 

дохід – тим менше купують споживачі. При зниженні доходів, також 

споживачі переорієнтовуються на купівлю на ринках та ярмарках.Відповідно, 

далі проаналізуємо обсяги росту ВВП на душу населення та його темпи 

                                                 
1 Балабаш О.С., Кузнецова І.О. Управління бізнес-стійкістю підприємств на ринку 
хлібопродуктів: монографія. Харків: «Діса плюс», 2020. 192 с. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11831 
2 Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http:// www.ukrstat. gov.ua. (дата 

звернення: 10.10.2021). 

http://www.ukrstat/
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(рис.10). 

Рисунок 9 – Частки основних категорій витрат в загальному обсязі 

витрат споживачів в Україні за підсумками 2019 г., у грошовому 

вираженні, % 
Джерело: побудовано автором1 

 

 Рисунок 10 – ВВП на душу населення (дол. США) та темп його 

росту (%) 
Джерело: побудовано автором1 

 

                                                 
1 Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http:// www.ukrstat. gov.ua. (дата 

звернення: 10.10.2021). 

http://www.ukrstat/
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За даними аналізу, можемо зазначити, що реальний обсяг ВВВ в 

доларовому еквіваленті на душу населення в Україні сьогодні складає 3725,6 

дол. США, що на 1,8 % більше минулого року. Можемо спостерігати 

поступове зростання ВВП. При цьому, негативним є те, що обсяг даного 

показника досі не досяг до кризового 2013 р.  

Вплив товарів-субститутів. 

Для підприємств продуктового ритейлу субститутами виступають 

ринки, ярмарки та інтернет-магазини. Основна загроза виходить від ринків та 

ярмарків, які працюють з тим же сегментом споживачів. При цьому, можемо 

спостерігати тенденцію, за якою, з кожним роком споживач все більше 

переорієнтовується на купівлю продуктів в супермаркетах. На сьогодні 

частка купівлі у магазинах складає – 64 %. За даними експертів, до 2023 року 

частка закупівель в магазинах має скласти 73 %. 

На ринку продуктів спостерігається підвищення частоти покупок через 

інтернет – 28%. Особливо пожвавлення відбулося на тлі пандемії Covid-19. 

Багато споживачів переорієнтувалися на замовлення продуктів онлайн. Але 

тут необхідно відмітити, що більшість мережевих продуктових ритейлів мали 

свої інтернет-магазити, а той невеликий відсоток, що не мали – налагодили 

продажі через інтернет. Тому, конкуренція з боку інтернет магазинів є не 

значною. Загроза з боку товарів-замінників – нижче середньої (2 бали) 

Вплив з боку постачальників.  

В Україні є достатньо розвиненою харчова галузь, відповідно при 

наявності проблем з поставкам продукції, завжди можливо переорієнтуватися 

на іншого, більш надійного постачальника.  

Протягом останніх років торгові мережі інтенсивно почали розвивати 

власне виробництво, відповідно, стаючи постачальниками самі собі. 

Продовжуючи в цьому напрямі аналіз ситуації, слід зауважити, що у 

2014 році частка власних торгових марок по продовольчих товарах в Україні 

становила 17 %, а у 2020 р. зросла до 35 % (рис. 11). Перевагами власних 

торгових марок є нижча ціна, що у порівнянні з брендовими аналогами, є 

нижчою, в середньому на 5-20 %, а по деяких товарах на 40-50%. Низька 

вартість товарів обумовлена відсутністю маркетингових витрат на 

просування бренду. 

В цілому (по продовольчих і непродовольчих товарах) частка власних 

торгових марок в Україні складає 5-6 %, тоді як в Європі вона досягає 50 %. 

Це обумовлено відсутністю виробничої бази в Україні і тим, що галузь ще 

достатньо молода (існує близько 10 років).  

На рис. 12 представлена частка власних торгових марок за товарною 

структурою, які купувалися споживачами в 2015-2017 роках.  

За даними рисунку, можна відмітити, що найпопулярнішими серед 

продукції власних торгових марок є бакалія, молочні продукти, консерви. За 

часткою власних торгових марок у товарообороті лідерство очолює ТОВ 

“АТБ-маркет”. Тут рівень продажу складав 23,3% від загального 

товарообороту. У ТОВ “Ашан Україна” кількість позицій власних торгових 
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марок складає 2500 одиниць, Фоззі груп – 2000 одиниць. 

 
Рисунок 11 – Динаміка зростання власних торгових марок у секторі 

торгівлі продовольчими товарами України, млрд. грн. 
Джерело: побудовано автором15 

 

 Рисунок 12 – Товари власних торгових марок, що закуповувались 

українськими споживачами в 2017 р., % 
Джерело: побудовано автором1 

 

З огляду на вище наведеного, можемо зазначити, що оцінка ступеня 

загрози втрати постачальників – нижче середнього (2 бали). 

Результати аналізу узагальнимо у вигляді структурно-логічної схеми на 

рис. 13. 

За результатами аналізу можемо відзначити, що серед розглянутих, 

                                                 
1 ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Звіт про управління за 2020 р. URL: https://silpo.ua/reports (дата 

звернення: 20.10.2021). 
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найбільший вплив загрози внутрішньогалузевої конкуренції, що оцінена як 

значна (4 бали).  

Потенційні конкуренти
Оцінка рівня загрози - середня (3бали):
- Галузь продуктового ритейлу є достатньо прибутковою та показує 
постійний приріст обсягів товарообороту; 

- у 2020 р. реалізовано товарів на 1210750,3 млн. грн., що на 10,7 % 
більше попереднього року. 

- у 2019 продуктові рітейлери в Україні відкрили майже 700 нових 

магазинів, що на 38,6 % більше попереднього року

Постачальники

Оцінка ступеня загрози – 
нижче середнього 

(2 бали):
- широкий вибір 
постачальників 
- розвинуті власні торгові 
марки (у 2020 р. їх частка 
зросла до 35 %). 
Найпопулярнішими є 
бакалія, молочні продукти, 
консерви, що склали 78, 70 
та 68 % відповідно. 
- низькі витрати 
перемикання на інших 

постачальників 

Конкуренція в галузі

Загроза значна (4 бали)
На ринку присутні як 
іноземні так і національні  
ритейлери: ТОВ “АТБ- 
маркет”, Fozzi Group, Metro 
Cach& Carri , Ашан та ін. 
Загальне зростання обсягу 
товарообороту 10-ти 

найкрупнішх компаній на 
ринку склало 26,85 %. 

Сумарна торгова площа 

зросла на 52,17%.

Споживачі

Оцінка ступеня загрози 
середня (3 бали):
- українці витрачають на 
продукти від 30 до 45% 
доходів. При зниженні 
доходів – 
переорієнтовуються на 
ринки.
-покупець буде 
переключатися на інші 
мережі при значній різниці 
в ціні 

Товари-замінники
Загроза з боку товарів-замінників – нижче середнього (2 бали)

Основна загроза від ринків та ярмарків. На сьогодні частка магазинів 

складає – 64 %. До 2023 року частка закупівель в магазинах має 
скласти 73 %.
Багато споживачів переорієнтувалися на замовлення продуктів 

онлайн. Більшість мережевих продуктових ритейлів мають свої 
інтернет-магазини.

 
Рисунок 13 – Аналіз конкурентних сил за М. Портером  

Джерело: побудовано автором за власними дослідженнями 

 

З метою систематизації та оцінювання факторів зовнішнього 

середовища функціонування підприємств галузі проведемо РЕSТ-аналіз. 

РЕSТ-аналіз – це інструмент, призначений для виявлення політичних 

(Рolicy), економічних (Есоnomy), соціальних (Society) і технологічних 

(Тechnology) аспектів зовнішнього середовища, що можуть вплинути на 

тенденції розвитку підприємств
1
. Для реалізації РЕSТ-аналізу необхідно 

                                                 
1 Балабаш О. С., Ву Хань Хуен. Аналіз експортного потенціалу (на прикладі аграрних 

підприємств України). Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах 

глобалізації. 2019. №3-4. С. 46-53. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11503 
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виділити систематизувати розглянуті вище фактори зовнішнього середовища, 

встановити характер їх впливу на діяльність підприємств галузі та провести 

оцінювання сили впливу.  

Оцінювання проведемо за 5-ти бальною шкалою, де 5- найбільша сила 

впливу, 1 – найменша сила впливу. 

Розглянемо групу соціальних факторів.  

Аналізуючи тенденції сучасного ринку торгівлі, можемо зазначити 

збільшення рівня проникнення організованої торгівлі, який, за прогнозами, 

зросте з поточних 64% до 73% до 2024 року (рис.14). це відбувається за 

рахунок популяризації культури організованої торгівлі, розвитку культури 

купівлі в великих магазинах та торгових центрах, що стають осередком 

проводження дозвілля для усієї родини. 

 Рисунок 14 – Частка ритейлу у загальному обсязі роздрібної 

торгівлі країн світу у 2020р., (прогнозне значення Україна у 2023 р.) 
Джерело: побудовано автором1 

 

Далі розглянемо групу політичних факторів. 

В Україні протягом тривалого періоду спостерігається нестабільна 

економічна ситуація, що негативно впливає на діяльність підприємств 

роздрібної торгівлі. Дуже сильним виявився негативний вплив 

обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Одночасно, в 

галузі активно розвиваються технології, що дозволяють ефективно 

організовувати діяльність торгової організації і управляти відносинами зі 

споживачами. 

З прискоренням ритму життя та у зв’язку з обмеженнями в результаті 

пандемії, покупці стали більше робити замовлень товарів через інтернет-

                                                 
1 ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Звіт про управління за 2020 р.: веб-сайт. URL: https://silpo.ua/reports 

(дата звернення: 20.10.2021). 
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магазини. З огляду на це відбувся розвиток технологій доставки та системи 

click and collect. 

Так, до групи політичних факторів вважаємо за доцільне віднести: 

нестабільна економічна ситуація в країні; обмеження, пов'язані з пандемією 

COVID19; відсутність дієвих державних пільг та заохочень для інвесторів. 

Всі фактори є негативними. Сила впливу встановлених факторів визначена на 

рівні – «-»2,4 бали. 

До групи економічних факторів, на основі проведеного вище 

дослідження, нами було віднесено: стабільно позитивні темпи росту 

роздрібного товарообороту в країні, зростанням реальних доходів та 

підвищення купівельної спроможності населення, що мають позитивний 

вплив на підприємства галузі та значна конкуренція в табл. 1. галузі – що має 

негативний вплив. Сила впливу встановлених факторів визначена на рівні – 

0,8 бали. 

Таблиця 1 – PEST–аналіз макросередовища підприємств роздрібної 

торгівлі 

Політичні (P) 
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Обмеження, викликані 
пандемією COVID-19 

- 0,6 3 -1,8 

Темпи росту 

роздрібного 

товарообороту 

+ 0,4 2 +0,8 

Нестабільна економічна 

ситуація 
- 0,2 2 -0,4 Конкуренція в галузі - 0,3 2 -0,6 

Відсутність дієвих 

державних пільг та 

заохочень 

- 0,2 1 -0,2 

Рівень доходів та 

купівельної 
спроможності 

населення 

+ 0,3 2 +0,6 

Всього 
 

1,0 
 

-2,4 Всього 
 

1,0 
 

+0,8 
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Популяризації культури 
організованої торгівлі + 0,4 3 +1,2 

Розвиток власних 
торгових марок 

(ВТМ). 

+ 0,3 3 +0,9 

Популяризація 

проведенняя вільного 
часу в торгових центрах 

+ 0,3 1 +0,3 

Розвиток систем 

самообслуго-вування + 0,4 3 +1,2 

Еміграція працездатного 

населення  - 0,3 1 -0,3 

Розвиток технологій 

доставки та системи 
click and collect 

+ 0,3 3 +0,9 

Всього 
 

1,0 
 

+1,2 Всього 
 

1,0 
 

+3,0 

Джерело: побудовано автором за власними дослідженнями 

 

До групи соціальних факторів, що мають позитивний вплив було 

віднесено: популяризація культури організованої торгівлі, розвиток купівлі 
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та проведення вільного часу в торгових центрах. До негативних факторів 

даної групи віднесено – еміграція працездатного населення закордон. Сила 

впливу встановлених факторів визначена на рівні -1,2 бали. 

До групи технологічних факторів було віднесено – розвиток власних 

торгових марок (ВТМ), розвиток систем самообслуговування, розвиток 

технологій доставки та системи click and collect. Всі вони мають позитивний 

вплив на функціонування підприємств галузі. . Сила впливу встановлених 

факторів визначена на рівні – 3 бали. 

На основі проведеного дослідження умов та особливостей розвитку 

українського продуктового ритейлу шляхом використання інструментів 

стратегічного аналізу, можна зробити висновки, про те що дані підприємства 

функціонують в складних макроекономічних умовах. Найбільший 

негативний вплив у галузі мають обмеження, пов'язані з пандемією COVID-

19. При цьому, основними резервами реалізації можливостей розвитку є 

запровадження сучасних інноваційних технологій, що дозволять забезпечити 

належну якість послуг підприємств сфери продуктового ритейлу та знизити 

вплив негативних факторів. 

 

 

 

6.4 Інструменти адміністративного менеджменту в системи 

управління персоналом 

Трансформації, які відбуваються у суспільстві сьогодні, вимагають 

максимально швидкого адаптування бізнесу до змін у зовнішньому оточенні 

та ефективно вирішувати проблеми, що виникають у результаті таких змін. 

Нині, доволі важко знайти сферу діяльності людини та галузь економіки, яка 

б не перетиналась із певними інструментами менеджменту. Головним 

фактором такого стану є розвиток ринкових відносин та кризовий стан 

економіки, що змушують бізнес-структури формувати власну гнучку 

стратегію розвитку, як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі, 

яка становить основу сучасного менеджменту. 

 Менеджмент під впливом змін соціуму потребує безперервних 

трансформацій. Наразі, на наш погляд, актуальним є вдосконалення 

практичного використання адміністративного менеджменту. Про що свідчить 

і досвід провідних країн. Зокрема, провідні фахівці у галузі менеджменту 

стверджують, що формування та освоєння системного, інноваційного, 

стратегічного, маркетингового, ситуаційного та інших підходів до вирішення 

актуальних проблем менеджменту, неможливе без створення відповідного 

підґрунтя у вигляді системи адміністративного управління. 

Система адміністративного управління (Administrative Management 

System AMS) зародилася у США на початку ХХ століття і стала, одночасно із 

поведінковим підходом, фундаментом формування сучасної науки 

менеджмент. Початок формування цієї системи започаткував американський 

фахівець Ф.У. Тейлор, який у своїй книзі «Принципи наукового 
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менеджменту»
1
 виклав методи наукового підходу до організації праці. 

Продовженням та якісним розвитком досліджень Ф. У. Тейлора стала 

адміністративна школа управління (засновником школи вважають великого 

французького промисловця Анрі Файоля). А. Файоль розробив 

14 адміністративних принципів організаційної структури та управління. 

Продовжувачем теорії А. Файоля був Джеймс Д. Муні. Вагомою його праце, 

у царині адміністративного менеджменту, вважають книгу «Вперед, 

промисловість!» (1931 р.), у якій автором було визнано універсальність 

принципів організації. 

Поряд із системою адміністративного управління у бізнесі, поступово 

розроблялись аналогічні принципи й для урядових структур. Так, 

Лютер Х. Гулік уперше адаптував принципи теорії адміністративного 

управління в уряді. 

Подальший розвиток теорії адміністративного менеджменту 

формувався під впливом змін у суспільстві. Так, Джордж Террі, у своїй 

роботі «Принципи менеджменту» визначив принцип як фундаментальне 

твердження, що спонукає керівництво до дії, яка має застосовуватись за 

допомогою наукових методів
2
. Гарольд Кунц підійшов до теорії управління 

через призму людських відносин всередині організації. Він виступав за 

тактовне ставлення до співробітників у рамках управлінського підходу до 

організації
3
.  

Ральф Девіс розширив модель управлінських функцій Файоля, а саме 

представив модель Файоля з позиції раціонального планування. 

Роберт Л. Кац, у своїх дослідженнях розширив функції менеджерів, 

звернувши увагу на індивідуальні навички, якими менеджери повинні 

володіти на різних рівнях в середині організації. 

Отже, підсумовуючи результати провідних дослідників у галузі 

адміністративного менеджменту, можна зауважувати, що система 

адміністративного менеджменту, це – система управління бізнесом із 

застосуванням сучасних адміністративних форм управління, спрямованих на 

оптимізацію організаційної структури та створення ефективної моделі 

трудових відносин. 

Українські дослідники, В.М. Пахомов та О.С. Томин зробили акцент на 

основних рисах, які відрізняють адміністративний менеджмент від загальної 

теорії і практики управління:  

- переважне застосування лінійної або лінійно-функціональної систем 

управління;  

- чітка ієрархія;  

- формалізований спосіб ухвалення та фіксації управлінських рішень;  

                                                 
1 Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента. Москва, 1992. 
2 .Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес. Переклад з англ. До.: ЄУФІСМБ. 

2000. 751 с. 
3 Кунц Г. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций. М.: 

Прогрес, 1999. 
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- чітке розмежування посадових повноважень, закріплене у вигляді 

наказів і посадових інструкцій;  

- розподіл влади (тобто будь-яка, навіть дуже високопоставлена, 

посадова особа завжди підконтрольна іншій особі або вищестоящому органу 

управління)
1
.  

Адміністративне управління в бізнесі спрямоване на покращення його 

діяльності; передбачає спрощення ведення бізнесу у стратегічному та 

оперативному управлінні (рис. 1).  

Отже, основна мета адміністративного управління полягає у створенні 

формальної структури, що сприятиме успіху, а учасники адміністративного 

управління створюють ієрархію повноважень, формулюють свої першорядні 

функції, розподіляють сфери відповідальності та завдання між відділами 

компанії.  

Стратегічне управління 
обрання чітких стратегій розвитку 

бізнесу та альтернативних механізмів

Оперативне та поточне 

управління 

реалізація поточних завдань ведення 

бізнесу

Управління персоналом
розробка чітких вимог до 

професіоналізму  працівників

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

  
Рисунок 1 – Елементи адміністративного управління в бізнесі 

Джерело: побудовано автором 

 

Основними компонентами в методології адміністративного 

менеджменту є: 

- система управління – сукупність функцій та повноважень; 

- механізм управління – сукупність засобів та методів впливу на 

поведінку працівників; 

- процес управління – послідовність дій керівництва та працівників. 

Відтак, можна виокремити таку складову адміністративного 

менеджменту, як управління людськими ресурсами. Раціональне управління 

людськими ресурсами у сучасному, економічно нестабільному середовищі – 

одна з головних умов успішного ведення бізнесу. Основною метою 

керівника, у даній ситуації, є організація управлінської діяльності 

спрямованої на матеріальне, моральне та психологічне задоволений 

працівника. 

Загалом адміністративне управління у бізнесі являє собою, певну 

                                                 
1 Пахомов В.М., Томин О.С. Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання 

модернізації освіти в контексті євроінтеграції України : матеріали. Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 20–22 травня 2015 р.). Івано-

Франківськ, 2015. С. 59–67. 
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замкнута систему, що формується з великої кількістю взаємопов'язаних 

елементів, поліпшення функціонування якої забезпечується внутрішніми 

резервами, зокрема управління людськими ресурсами, без залучення 

додаткових ресурсів. Використання адміністративного менеджменту, у 

сучасних реаліях, зорієнтованих на ефективне управління людськими 

ресурсами має такі переваги:  

- відкривається можливість зростання та розвитку; 

- зростає прозорість діяльності організацій для власника та керівного 

складу; 

- збільшується привабливість організацій для співробітництва тощо
1
. 

Проте, як система, адміністративне управління має й свої недоліки, 

зокрема й з позиції відносин з працівниками (рис. 2).  

Отже, можна стверджувати, що значну роль у адміністративному 

управління та поведінці співробітників відіграє спосіб ведення бізнесу – 

орієнтація на ціль або орієнтація на підлеглого. Відповідно може бути 

застосовано адміністративний, економічний або соціально-психологічний 

метод ведення бізнесу. 

Тоталітарність керівництва у 

визначенні засобів досягнення мети 

ведення бізнесу

Незначні матеріальні витрати

Швидке реагування на вплив 

зовнішніх та внутрішніх факторів, 

адаптування до нових умов ведення 

бізнесу

Відсутність ініціативи з боку 

співробітників щодо вдосконалення 

методів ведення бізнесу

Відсутність стимулювання 

співробітників

Відсутність самомотиваці та 

самомененджменту працівників

СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

П
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Р
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Рисунок 2 – Основні переваги та недоліки адміністративного 

менеджменту 
Джерело: побудовано автором 

 

Як будь-яка економічна система, адміністративний менеджмент має 

свої особливі характеристики та складові елементи (табл. 1). 

Як було зазначено, вагомий вклад у розвиток адміністративного 

менеджменту, свого часу, вніс А. Файоль, який запропонував, універсальні, 

на його думку, 14 адміністративних принципів організаційної структури та 

                                                 
1 Батюк Б.Б. Прийняття управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2015. Том 17. № 4 (64). С. 209-214. 
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управління. Визначимо кожен з них. 

Поділ праці – передоручення працівникам окремих операцій і, як 

наслідок, підвищення продуктивності праці, з огляду на те, що персонал 

отримує можливість зосередження своєї уваги. 

Таблиця 1 – Особливості адміністративного управління 
Елемент Зміст 

Формалізована структура Сформовано чітку ієрархію повноважень згори до низу, з 

детальним поділом обов'язків та функцій 

Поділ праці Розподіл завдання відбувається відповідно до вмінь та 

кваліфікації певних працівників, що дозволяє досягти 

оптимальної ефективності делегування повноважень 

Інформаційне забезпечення Існування внутрішньої мережі інформаційного потоку, 

що забезпечує вільний потік інформації в обох напрямках 

між керівниками та співробітниками 

Формує ролі та обов'язки Відбувається делегування повноважень щодо впливу на 
діяльність певного структурного підрозділу, відповідно 

до компетенції працівника  

Офіційний звіт Здійснюється систематичний облік кожної активності, на 

регулярній основі фіксуються всі витрати та доходи 
бізнесу, щоб уникнути будь-яких розбіжностей 

Джерело: побудовано автором 

 

Влада і відповідальність – право віддавати накази повинно бути 

врівноважено відповідальністю за їх наслідки. 

Дисципліна – необхідність дотримання правил, встановлених всередині 

організації. Для підтримки дисципліни необхідна наявність на всіх рівнях 

керівників, здатних застосовувати адекватні санкції до порушників порядку. 

Єдиноначальність – кожен працівник звітує тільки перед одним 

керівником і тільки від нього отримує розпорядження. 

Єдність дій – група працівників повинна працювати тільки за єдиним 

планом, спрямованому на досягнення однієї мети. 

Підпорядкованість інтересів – інтереси працівника або групи 

працівників не повинні ставитися вище за інтереси організації. 

Винагорода – наявність справедливих методів стимулювання 

працівників. 

Централізація – природний порядок в організації, що має керуючий 

центр. Ступінь централізації залежить від кожного конкретного випадку. 

Ієрархія – організаційна ієрархія, яка не повинна порушуватися, але яку, 

в по можливості, необхідно скоротити, щоб уникнути зайвих дій і контролю. 

Порядок – певне місце для кожної особи і кожна особа на своєму місці. 

Справедливість – повага і справедливість адміністрації до підлеглих, 

поєднання доброзичливості та правосуддя. 

Стабільність персоналу – плинність кадрів послаблює організацію і є 

наслідком поганого менеджменту. 

Ініціатива – надання можливості прояву особистої ініціативи 

працівникам. 
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Корпоративний дух – згуртованість працівників, єдність сили
1
. 

Отже, дані принципи передбачають: наявність певних нормативно-

інструктивних документів, які чітко регламентують права та обов’язки 

працівників та правила поведінки відповідно до їхньої компетенції та посади; 

згуртованість працівників на досягнення мети діяльності кожного відділу та 

бізнесу загалом; наявність певної системи стимулів співробітників по 

підвищення продуктивності праці тощо.  

Проте, не можна стверджувати, що зазначені принципи є повністю 

універсальними, адже під впливом суспільних трансформацій відбувається 

зміна методів управління, що вимагають гнучкості управлінських рішень та 

підходів ведення бізнесу. 

Відповідно до зазначених принципів виокремлюють й основні функції 

управління, які визначають механізми та послідовність роботи керівництва.  

1. Планування – необхідність «оцінити майбутнє та передбачити його». 

Це включає гнучкий план дій, який враховує ресурси бізнесу, незавершену 

роботу і майбутні ринкові тенденції. 

2. Організація – визначення повноважень та відповідальності 

співробітників. Сюди входить набір та навчання, координація дій та 

роз'яснення обов'язків співробітників. 

3. Командування – отримання максимуму від людей. Таким чином, 

менеджери повинні знати навички своїх співробітників, делегувати 

повноваження для використання цих навичок та подавати гарний приклад. 

4. Координація – у добре скоординованій організації відділи знають 

свої обов'язки, потреби інших відділів та свої зобов'язання перед ними. 

5. Контроль – постійна перевірка того, що правила, плани та процеси 

працюють так, як повинні
2
. 

Отже, адміністративний менеджмент є невід’ємною складовою 

успішного ведення бізнесу, який передбачає дотримання правових норм та 

ґрунтується на таких засобах впливу, як: організаційний, матеріальний, 

дисциплінарний та розпорядчий. Відповідно для досягнення певного успіху у 

бізнесі адміністративне управління має дотримуватись таких умов: 

- відповідність суб'єкта та об'єкта управління, тобто не сумісність 

працівника та підлеглого може спричинити конфлікти, що у результаті 

призведе до негативного впливу на результати роботи компанії; 

- автономність суб’єктів та об’єктів управління – можливість 

реалізації на практиці власних підходів до вирішення проблем бізнесу; 

- зацікавленість учасників системи управління у взаємодії. 

Можливість суб'єкта управляти зумовлена готовністю об'єкта, виконувати 

команди, що надходять.  

                                                 
1 Henri Fayol's. Управлінська концепція [Електронний ресурс]. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%A4%D0%B0%D0%

B9%D0%BE%D0%BB%D1%8C. 
2 Henri Fayol's. Principles of Management [Електронний ресурс]. URL: 

https://www.mindtools.com/pages/article/henri-fayol.htm. 
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Разом з тим, варто зосередити увагу й на механізмах управління, які 

доцільно досліджувати, як сукупність засобів та методів впливу на об'єкт 

управління за таким критерієм – характер впливу
1
.  

Ступінь досягнення учасниками системи адміністративного управління 

своїх цілей має перебувати у прямій залежності від ступеня досягнення цілей 

самого управління. У даному випадку вагомого значення набуває саме 

організаційна поведінка учасників системи адміністративного управління.  

Дослідження у цій галузі довели, що результативна організаційна 

поведінка може сприяти підвищенню продуктивності, адже ефективність 

ведення бізнесу безпосередньо залежить від ефективності людських ресурсів.  

Ефективне адміністративне управління передбачає «інструменти» 

впливу на працівників, орієнтовані не певні мотиви поведінки, які 

визначають прямий характер впливу. Складовими таких інструментів є 

соціальна взаємодія, мотивація, влада та лідерство, організаційна та 

комунікаційна система, змістовність роботи та якість життя тощо. Зазначені 

інструменти впливу можуть бути: 

- груповими – передбачається розробка низки заходів, яка спрямована 

на певну групу персоналу (підвищення кваліфікації, подяка у вигляді 

подорожі тощо за досягнення колективом певного результату);  

- інформаційними – завчасно інформується персонал про заходи і 

події в організації;  

- особистими – коли підвищення ділової активності, відповідальності, 

впливає на успішність в професійній діяльності;  

- економічними – система оплати праці, яка передбачає заохочення за 

якісну роботу та застосування санкцій за різні порушення під час роботи; 

- соціально-психологічними – задоволенням потреби у повазі та 

самовираженні; 

- організаційними – примус керівництва до виконання певних завдань 

та містять накази, консультації та рекомендації тощо. 

Одним із суттєвих інструментів адміністративного менеджменту, у 

напряму управління персоналом має стати мотивація працівників. Адже, саме 

застосування низки стимулів може вплинути на загальний стан речей ведення 

бізнесу, зацікавлені працівники, як правило, більш відповідально ставляться 

до виконання своїх обов’язків. 

Проте, сучасні виклики вимагають інноваційних підходів до управління 

персоналом. Так, необхідно поєднувати конкретну мотивуючу підтримки від 

керівництва та систему стимулювання, які спрямовані на задоволення 

індивідуальних потреб персоналу й спонукають до самореалізації. Відтак, 

основними напрямами підвищення ефективності мотивації працівників, є: 

- розробка та застосування нових стимулюючих форм оплати праці 

(введення певних надбавок, соціальних пільг та виплат тощо); 

                                                 
1 Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. М.: Дело, 1999. 

800 с. 
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- розроблення та розвиток системи управління діловою кар'єрою 

(кар’єрне зростання та можливість самореалізації); 

- розробка та формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату. 

Оптимальні результати у покращенні праці персоналу можуть бути 

досягнуті за рахунок використання оптимального поєднання базових та 

соціальних стимулів, грошових та не грошових, поточних та стратегічних. 

Відтак, мотивація повинна мати різноманітний характер. Система 

мотивації має охоплювати всі сфери життя співробітника професійну, 

соціальну, особистісну, а мотиватори і стимули мають бути як матеріального, 

так і моральної якості. Складність управління мотивацією полягає в тому, що 

сьогодні той чи інший фактор мотивує конкретну людину до праці, а завтра 

ні.  

Успішне ведення бізнесу потребує кваліфікованого персоналу, який не 

лише є фахівцем у певній галузі, а й здатен швидко адаптуватись до нових 

умов ведення бізнесу. Наразі постає питання щодо постійного підвищення 

кваліфікації та майстерності співробітників.  

Отже, управління персоналом є однієї з найважливіших складових 

ведення бізнесу. Наявний персонал, індивідуальний підхід до мотивації 

співробітників дозволяють сформувати стратегічні вектори розвитку бізнесу. 

А вирішення проблем, пов'язаних з управлінням мотивацією, дозволить 

удосконалити систему адміністративного управління. З метою реалізації цих 

завдань доцільно: 

- посилити пріоритет нематеріальних методів мотивації; 

- економічно обґрунтувати підвищення рівня оплати праці; 

- створити потужну корпоративну культуру. 
 

 

 

6.5 SMM – сучасні реалії розвитку бізнесу 

Глобалізаційні зміни та суспільні виклики вимагають від власників 

бізнесу адаптовуватися до нових реалій, а саме впроваджувати сучасні 

технології ведення бізнесу. Одним з таких напрямів є використання 

соціальних мереж для просування власного товару – промоція в соціальних 

медіа, тобто Sоcіal Mеdіa Markеtіng (SMM). Не зважаючи на значну 

популярність, маркетинг у соціальних мережах розцінюється як 

нестандартний інструмент просування, але при цьому є найперспективнішим. 

Ураховуючи, що дане поняття є відносно новим на ринку, трактування 

його не значно різняться. Так, на думку фахівців SendPulse «маркетинг в 

соціальних мережах – це використання соціальних платформ в якості каналів 

для просування бренду, збільшення цільової аудиторії, залучення трафіку на 

сайт і підвищення продажів»
1
. На думку американських дослідників, 

                                                 
1 Що таке SMM? [Електронний ресурс]. URL: https://sendpulse.ua/support/glossary/social-

media-marketing 
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маркетинг у соціальних мережах – це повноцінний маркетинг, а не лише 

просування через різні соціальні платформи
1
. 

Вітчизняні дослідники вважають, що «Sоcial Mеdia Markеting – це 

ефективний інструмент, який допомагає залучати до спільноти виробника 

різних відвідувачів для результативної взаємодії. На сьогоднішній день 

аудиторія соціальних мереж практично така ж, як і аудиторія телевізійних 

телеканалів, але вона більш уважна та активна»
2
.  

Не зважаючи на різні підходи до дослідження даного напряму 

маркетингової діяльності, можна стверджувати, що в основі SMM лежить 

активність користувачів, яка є характерним правилом мережевого 

спілкування
3
.  

За статистикою Marketing Sherpa
3
, 95% людей від 18 до 34 років 

зазначають, що найзручніше стежити за брендом та взаємодіяти з ним саме 

через соцмережі. Сьогодні, в умовах карантинних обмежень, для багатьох 

брендів це єдиний канал просування та реалізації власної продукції. 

Основною перевагою SMM є можливість оцінити ефективність роботи 

у будь-який зручний час, а також можливість відстеження як контент, 

реклама та інші активності у соціальних мережах впливають на маркетингові 

показники. У підсумку, такі дії дозволять отримати стабільне зростання 

підписників, впізнаваність бренду та соціального трафіку. 

Згідно з дослідженням, наданим міжнародною компанією Datareportal з 

вивчення цифрового ринку, відсоток користувачів, зареєстрованих у 

соціальних мережах, у всьому світі зріс на 7,6%. Сьогодні в усьому світі 

налічується 4,88 мільярда користувачів Інтернету, що становить майже 62 % 

населення світу. Останні дані показують, що кількість користувачів 

Інтернету, в світі, за останній рік збільшилася більш ніж на 220 мільйонів 

(+4,8 %). Кількість користувачів соціальних мереж збільшилася більш ніж на 

400 мільйонів (+9,9 відсотка) за останні 12 місяців і досягла 4,55 мільярда у 

жовтні 2021 року (рис. 1). Зростання користувачів трохи сповільнилося за 

останні 3 місяці, але загальна кількість користувачів у світі продовжує 

зростати швидшими темпами, понад 1 мільйон нових користувачів щодня
4
. З 

них 26,5% зізналися, що використовують соціальні мережі лише для пошуку 

необхідного товару чи послуги. 

                                                 
1 What is Social Media Marketing. Search Engine Land. URL: 

https://searchengineland.com/guide/what-is-social-media-marketing. Trattner, C., Kappe, 

F. (2012). Social Stream Marketing on Facebook: A Case Study. International Journal of Social 
and Humanistic Computing (IJSHC). 
2 Шталь Т. В., Дмитрієв Г. Б. SMM як сучасні технології маркетингу. БІЗНЕС ІНФОРМ. 

№ 12 ’2019. С. 44-452. 
3 https://www.marketingsherpa.com/ 
4Глобальный статистический отчет за октябрь по цифровым технологиям за 2021 год 

[Электронный ресурс]. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-

statshot 

http://searchengineland.com/guide/what-is-social-media-marketing
https://web.archive.org/web/20120615145611/http:/www.austria-lexikon.at/attach/User/Trattner%20Christoph/trattner_kappe.pdf
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Рисунок 1 – Кількість користувачів соціальними мережами у період 

09.2019-09.2021, млн осіб 
Джерело: побудовано автором за даними1 

 

Це означає, що маркетинг у соціальних мережах залишається 

ефективним та незамінним інструментом для маркетологів з метою 

залучення цільової аудиторії та, відповідно, збільшення продажів. Щорічно 

зростає кількість відвідувачів на платформах, прогресує розвиток технологій, 

відбуваються неминучі зміни, що спричиняє зрушення у тенденціях 

соціального маркетингу. 

Відтак постає питання, яким чином, у сучасному світі можна підвищити 

власні продажі. Основними напрямами є безконтактне спілкування з 

покупцями (рис. 2). 

Не зважаючи на доволі незначний період застосування SMM, вже існує 

значна кількість інструментів, які умовно можна поділити за такими групами: 

 управління контентом – основа докладання зусиль; 

 інструменти для управління ком'юніті – допомагають встановити 

міцні зв'язки та залучити аудиторію; 

 співпраця з відомими блогерами – збільшує рівень довіри до бренду 

та охоплення цільової аудиторії; 

 реклама у різних тематичних групах чи сторінках; 

 ігри в соцмережах; 

 акційні пропозиції, або оффери – при активації такого оффера друзі 

користувача одержують повідомлення, що допомагає швидше поінформувати 

максимальну кількість користувачів; 

 використання вже розкрученого ресурсу для розкручування нового – 

кругове просуванням; 

 спільне крос-просування – для брендів, які мають одну цільову 

аудиторію, але не є конкурентами; 

 хештеги – за допомогою вже розкрученого хештега можна залучити 
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нових користувачів та вплинути на імідж бренду в соціальній мережі; 

 прямі трансляції – залучення цільової аудиторії; 

 таргетована реклама – надсилання користувачам повідомлення, що 

базуються на даних, розміщених у них у профілі та на сторінках.  

 

Візуалізація 
За допомогою сучасних технологій (певних фоторедакторів) з найкращого боку 

продемонструвати свій товар

Опитування З'ясування який товар найбільше затребуваний і надалі пропонуватиме саме його

Статистика
Завдяки програмі відстежується кількість людей які переглянули певний товар, скільки 

поділилося інформацією про нього зі своїми знайомими. Виходячи з цього продавець зможе 
оцінити, який саме товар йому продавати надалі.

Конкурси
Проведення конкурсів у соціальних мережах сприяють швидкому та ефективному просуванню 
облікового запису продавця. Продавець обирає до розіграшу один або кілька товарів зі свого 

асортименту, а щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати умови. 

Розміщення інформації про 
інтернет-магазин на інших 

популярних ресурсах 

Цей метод є одним з найбільш ефективних, тому що люди, побачивши рекламу на обліковому 
записі відомої ним людини чи спільноти, довіряють запропонованому товару

Зворотній зв'язок Повна відповідь на всі питання в соціальних мережах дозволяє викликати довіру з боку покупця

Відгуки
Більшість людей перш ніж придбати товар читають про нього відгуки. Відтак, необхідно 

викладати реальні відгуки покупців про свій товар, обов'язково вказуючи імена користувачів, які  
їх залишають

 Рисунок 2 – Інструменти просування товарів за допомогою SMM 
Джерело: побудовано автором за даними 1. 

 

Щороку американська медіа-компанія Social Media Examiner 

оприлюднює звіт про стан SMM-індустрії
2. 

Згідно з Social Media Examiner, 

більшість компаній ідуть у соціальні мережі для того, щоб підвищити 

впізнаваність власного бренду і стати ближче до народу. Адже багато 

компаній розповідають у своїх акаунтах про секрети фірми, діляться 

корисними порадами, показують процес “зсередини”, використовують гумор 

та вибудовують із покупцями максимально дружні стосунки.  

Проте, діяльність у певних соцмережах не є стабільно. Якщо 2018 року 

основна маса користувачів була зосереджена Facebook (67% міжнародних 

фахівців віддавали перевагу цій соцмережі у SMM), то 2019 року кількість 

прихильників почала скорочуватись, і наразі становить 54%. Основною 

причиною є поява нових соцмереж, що швидко набирають популярність – 

наприклад, TikTok. Instagram, на відміну від Facebook, загалом у всьому світі 

                                                 
1 Записки маркетолога. Маркетинг социальных медиа (SMM). [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_marketing/ 
2 2021 Social Media Marketing Industry Report. URL: 

https://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2021/ 

https://www.marketch.ru/
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показує впевнене зростання протягом останніх років. 64% респондентів 

Social Media Examiner протягом наступного року планують ще активніше 

використовувати Instagram для реклами та контент-маркетингу. 

При цьому позиції Facebook на світовому ринку SMM-маркетингу, як і 

раніше, залишаються міцними (рис. 3).  

 Рисунок 3 – Соцмережі, які найчастіше використовують 

маркетологи
1 

 

Згідно з даними Social Media Examiner в Україні Facebook та Instagram 

продовжують збільшувати свою аудиторію, адже рекламний кабінет 

Facebook має вплив відразу на обидві вищезгадані соцмережі, включаючи 

Facebook Messenger, за допомогою його рекламних інструментів можна 

охопити 24 млн користувачів в цілому. Платформа TikTok динамічно 

розвивається та за останній рік 16% користувачів з України, а її зростання 

склало 500%. Проте, найбільш популярною платформою в Україні 

залишається YouTube із охопленням у 80% серед усіх користувачів.  

Отже, до переваг SMM-просування компанії відносять: 

- невисоку вартість витрат; 

- потенційно широке охоплення користувачів соціальних медіаканалів; 

- відсутність нав'язливості, характерної для традиційної реклами; 

- гарантований вірусний ефект та ін. 

Проте, поряд із низкою переваг SMM-індустрії існують й певні 

недоліки: 

 необхідний результат досягається повільно, адже відсутнє пряме 

рекламне посилання, а просування засноване на соціальних зв'язках; 

 таке просування для досягнення стабільного та довгострокового 

результату потребує постійної активності у розміщенні матеріалів для 

більшого залучення користувачів; 

 гнучкість та висока складність проведення рекламної кампанії 

ускладнюють попередній розрахунок бюджету; 

 досягнення бажаного результату може бути гарантовано; 

 пошук у соціальних мережах за популярністю поки що 
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поступається використанню пошукових систем; 

 успіх маркетингу у соціальних мережах залежить від репутації, 

яка довго й важко заробляється, але може бути знищена однією невдалою 

публікацією; 

 для користувачів, які проводять досить багато часу в соцмережі, 

стає простіше відрізнити рекламну інформацію від звичайної тощо. 

Отже, ураховуючи певну динаміку зростання впливу соціальних мереж 

на попит покупців та новітні технології ведення бізнесу, підприємцям варто 

впроваджувати нові інструменти. Так, вагомої популярності набирає 

«маркетинг мікровпливу» (Micro-Influencer Marketing). До них відносяться 

блогери з нижчою кількістю підписників, починаючи від 1 до 10 тисяч. 

Незважаючи на невелику аудиторію, мікроінфлюєнсер має високий рівень 

довіри та залучення, а також нижчу вартість на послуги. У «зоряної» 

аудиторії великого блогера найчастіше пасивні підписники, але високий 

цінник на рекламу, яка не окупається. 

Також, на піку популярності знаходиться «штучний інтелект». Цей 

тренд SMM прогресуватиме не лише у сфері соціального маркетингу, а й в 

інших галузях. Штучний інтелект дає можливість оптимізувати процес та 

покращити результати, дозволяє проводити точний аналіз шаблонів пошуку 

та поведінки клієнтів. Інструмент допомагає встановити зв'язок між 

складними наборами даних, які потребують витрат у часі та людських зусиль.  

Аналітика соціальних мереж за допомогою штучного інтелекту дає 

можливість вимірювати та збільшувати капітал бренду, визначити поведінку 

споживачів та краще розуміти цільову аудиторію.  

«Гнучкий маркетинг» – планування маркетингових стратегій із 

використанням даних та аналітики. При вирішенні проблем можна 

використовувати тести, оцінювати результати та ефективно впроваджувати 

зміни.  

«Короткий відео контент» – один з найпотужніших інструментів SMM 

та формування трендів, який щорічно набирає більше шанувальників. 

Короткі відео вивела у лідери соціальна мережа TikTok, що налічує зараз вже 

близько 850 мільйонів користувачів.  

Отже, у подальшому, різні платформи тільки розвиватимуться, 

адаптуватимуться під попит покупців. Тому для маркетологів важливо 

заздалегідь знати тенденції та підвищувати впізнаваність бренду, залучати 

нових клієнтів за допомогою популярних інструментів. 

Для того, щоб зрозуміти, наскільки кампанія ефективна, необхідно 

проводити аналіз результатів та відстежувати базові показники. 

Впізнаваність бренду, соціального трафіку безпосередньо залежить від 

зростання підписників, що в кінцевому результаті призведе до збільшення 

прибутку. 

Маркетинг у соціальних мережах не має сенсу без ключових показників 

ефективності (KPI), що демонструють, наскільки якісно та повноцінно 

ведеться робота. Основні параметри, що дозволяють зробити аналіз та 
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визначити результати активності у соціальних медіа це: 

 зростання кількості підписників групи; 

 охоплення рекламних оголошень; 

 охоплення постів; 

 економічні параметри; 

 користувальницька активність; 

 активність аудиторії у період проведення конкурсів та розіграшів; 

 зростання відвідуваності сайту, шляхом прямого переходу з 

соціальних мереж та збільшення трафіку. 

За допомогою конкретно обраного сервісу можна знайти данні щодо 

статистики чи аналітики кількості цільових дій, вчинених користувачами. 

Отже, просування товарів на різних майданчиках та платформах мають 

такі важливі функції, як: 

- створення привабливого образу бізнесу: престиж, новації, невисокі 

ціни; 

- збереження актуальності товару (послуги); 

- мотивування всіх учасників, які перебувають у ланцюжку збуту 

товару; 

- трансформація звичного сприйняття продукції. 

Проте, SMM не є прямою рекламою, що часто викликає роздратування 

користувачів. По суті, це ненав'язлива реклама, що пробуджує в користувача 

бажання придбати конкретний товар чи послугу з урахуванням аналізу 

представленої інформації. 

Важливою перевагою SMM є пряма взаємодія компанії з користувачами 

соціальних медіа-каналів (потенційними покупцями) з використанням 

зворотного зв'язку, у тому числі в режимі online. Необхідною умовою 

успішних SMM кампаній є створення довірчої атмосфери на майданчиках 

обговорення, що сприяє позитивному сприйняттю особистих думок 

користувачів, які не є відкритою рекламою, у контексті обговорення 

конкретних товарів та послуг. 

Принципово важливою обставиною при просуванні компанії в 

інформаційному просторі є залучення своїх значущих клієнтів до обговорень 

із використанням різних соціальних медіа-каналів для формування довірчої 

атмосфери. 
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SECTION VII 

ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS AND THE STATE 

 

7.1 Economic security of Ukraine in modern conditions  

The country’s economic security is primarily a study of national economic 

interests, a threat to Ukraine’s economic security, as far as the state is able to 

protect national economic interests regarding external and internal threats and 

preservation, renewal of processes of social recovery and availability of 

appropriate potential in crisis situations.  

Economic security of the country is one of the key problems of the national 

economic security of the country. National economic security is a combination of 

economic, demographic, social, ecological, scientific and information 

technological relations. Ensuring economic security at the national level indicates 

the level of effectiveness of structural elements, identifies threats and prevents 

harm to the state, the economic system, national economic interests, which 

contributes to stable development and growth. Signs of national economy are 

formed in groups that define: National sovereignty; economic security; resource-

production; economic-organizational; trade-exchange signs.  

In the current conditions of globalization and international economic 

integration, ensuring the security of the country is a complex social system, which 

should take into account the diversity, complexity and diversity, nature research 

and the essence of the category "economic security of the state"
1
.  

Elements of economic security can be: Internal (raw materials, energy, 

financial, military-economic, technological, food, social, demographic, 

environmental) and external (export and import security).  

The components of the national economy of Ukraine are
2
:  

 industrial complex (power engineering, mechanical engineering, light, 

food industry, chemical, etc.);  

 agro-industrial complex;  

 building complex;  

 transport and road economy;  

 communication and information;  

 trade;  

 housing and household services of the population;  

 protection of natural resources;  

 infrastructure.  

The protection of all levels of the country’s economy from certain dangerous 

actions, external or internal threats, which are the result of the conscious influence 

of certain factors under the influence of various factors, is the main role of the state 

                                                 
1 Akimova LM Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state. 
Public administration: improvement and development № 10, 2016. URL : 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247  
2 Shevchenko LS, Gritsanenko OA etc. National economy: textbook. way. H .: Nat. University of 

«Law. acad. Of Ukraine», 2011. С.165.  
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in terms of economic security. Dangerous actions include such actions, which may 

lead to deterioration of the country's economic condition.  

The economic security of each country is the basis on which other types of 

security are based in many areas. At the state level, a strategy of national economic 

security is formed, which defines the main goals and tasks, mechanisms of 

protection of interests of persons, society and the state from external and internal 

threats. The strategy of national economic security should:  

 To form the place of Ukraine in the globalized international space;  

 to define the spheres of activity in which the economic interests of the 

state are concentrated;  

 to provide potential threats to national economic interests by economic 

activity spheres;  

 to form measures to combat economic problems, which provide 

economic security;  

 create conditions for modernization resources;  

 identify ways to overcome post-crisis processes, etc.  

National economic security is the state of the economy and relevant 

institutions of state regulation, under which the guaranteed protection of national 

interests, harmonious, socially oriented development of the country as a whole, 

sufficient economic and defense potential even for unfavorable variants of internal 

and external processes development is ensured.  

Effective national security, its development in the conditions of market 

economy is an integrated macroeconomic indicator of the country’s social and 

economic development, is a strategic state policy, which contains concrete 

measures of its realization and at the same time solves the issues of coordination 

and realization of the whole system of economic interests of the country.  

The system of national economic security is closely related to economic 

security of the individual and international economic security (Fig. 1).  

 
Figure 1 – Structure of subjects of national economic security  

 

The security component of the state is primarily a person, who in turn is a 

component of international security. The state is concerned about ensuring the 

economic security of its citizens not only within its own country but also at the 

world level, and links the interests of each citizen with the interests of the state and 

the world community.  

The main tasks of economic security are manifested through: Ensuring 

continuous economic growth, overcoming significant rates of inflation and 

unemployment, formation of an effective structure of economy, reduction of 

budget deficit and state debt, provision of social protection and improvement of the 

quality of life of the population, stabilization of the national currency, increase of 

the national power  world community  person  
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the level of competitiveness of the country, etc.
1
 

Economic sovereignty is the main component of the state sovereignty and 

economic security of the country. The structure of economic sovereignty is 

connected with the structure of the economic system and covers the independence 

of the state in the formation and development of technological method of 

production, economic relations of ownership and corresponding economic 

mechanism.  

Economic sovereignty is a component of the national economic security 

system, which is the basis for:  

 state control over national resources;  

 achievement of such level of production and quality of products, which 

ensures its competitiveness;  

 exchange of scientific and technical achievements;  

 stability of the economy, which causes protection of property in all its 

forms;  

 creation of reliable conditions and guarantees for business activity;  

 creation of a favorable climate for investments and innovations;  

 modernization of production, improvement of professional, educational 

and general cultural level of employees etc.  

When studying the category of national economic security one should 

understand the following concepts: Objects (physical, non-physical); subjects; 

threats; sources of threats; settings (general, localized).  

According to the Constitution of Ukraine, the Council of National Security 

and Defense of Ukraine is headed by the President of Ukraine, who coordinates the 

activities of all the bodies and institutions of this system. A significant amount of 

work on economic security is concentrated in the structures of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine: Ministry of Finance, Ministry of Economic Development 

and Trade, etc. These ministries control the protection of national economic 

interests related to foreign investment regimes, capital and goods exports. Issues of 

currency security, gold and foreign exchange reserves, regulation of the currency 

market and corresponding rate in the competence of the National Bank of Ukraine. 

Currency control is also exercised by the State Customs Service of Ukraine. The 

Ministry of Finance of Ukraine controls all issues related to sustainability and 

protection of public finances, regulation of deficit and internal and external debts. 

The Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and other neighboring 

agencies are the food security issues
2
.  

The market economy of Ukraine envisages improvement of priorities of 

economic strategy. The economic structure of Ukraine has some inconsistencies in 

the structure of the economy: Product, capital, employment, consumption. We 

need to change the structure of labor activity.  

                                                 
1 Mandzinovska HO Economic security of the state: essence, constituent elements and problems of 

providing. Economic sciences, 2016. 2 (53). C. 163. 
2 Shevchenko LS, Gritsanenko OA etc. National economy: textbook. way. H .: Nat. University of 

«Law. acad. Of Ukraine», 2011. С.165. 
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As to economic priorities, they should be directed on reorientation of 

enterprises of different branches on the newest types of products and technologies; 

updating of fixed capital and production management system; to expand the 

production of the product produced at the enterprises of social complex; develop 

small and medium-sized businesses; to ensure competitiveness of goods and 

services in domestic and external consumer markets. Economic behavior of 

consumers, market relations, organization of production and effectiveness of 

market mechanism, development and use of innovations should also be changed.  

The national economic security is affected by the aggregate needs and 

interests of citizens, society and state, the socio-economic state of the country, the 

level of economic development of the state, as well as the basic provisions 

mentioned in the foreign economic programs.  

According to the "Method of calculating the level of economic security of 

Ukraine", approved by the Ministry of Economy of Ukraine, its components are: 

Macroeconomic, financial, foreign economic, investment, scientific and 

technological, energy, production, demographic, social, food security (fig. 2).  

National economic security is connected with the existence of national-state 

interests of the country. Ukraine’s vital economic interests include: Ensuring 

economic sovereignty; creation of an effective mechanism of legal state regulation 

of economy; economic revival of the state; improving the welfare of the 

population; development of international economic relations.  

 
 

Figure 2 – Structure of economic security of the country 
1
 

 

Ukraine’s economic security meets the requirements of objective economic 

laws and economic transformations, which are crucial for a specific economic 

system.  

                                                 
1 Methods for calculating the level of economic security of Ukraine. URL : 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=97980&cat_id=38738. 

energy  

external  
economic  

macroeconomic  
investment and 

innovation  

industrial  

social  

financial (debt, budget, 

currency…)  
food  

structure of 

economic security  

demographic  



ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF ECONOMIC GROWTH IN  

THE POST-CRISIS PERIOD 

 

246 

As to the manifestations of economic security of the state, we understand the 

possibility of harm, threat of destruction, appearance of undesirable negative 

consequences for development, negative influence, which in one way or another 

violates the life activity of the country.  

The threats that may worsen economic stability can be grouped according to 

the following indicators
1
:  

 major threats (physical, political, environmental, information, military, 

psychological, technological, etc.);  

 focus on specific sectors and types of activity (food, investment, energy, 

transport and other sectors of economy);  

 origin (internal and external);  

 the specificity of the influence on individual objects or their systems;  

 the scale of possible losses (by threat);  

 time and space coordinates of actions (short- and long-term, real and 

potential); possibility of realization of threats;  

 the qualities of material carriers of threats;  

 sources of occurrence (objective and subjective intelligence services, 

countries, regions, etc.);threats from individuals, firms,  

 detection degree (direct and indirect threats);  

 degree of complexity (individual and systemic threats);  

 the form of a threat.  

Comparing internal and external threats, it is possible to note that the spheres 

of economy of resource, production and scientific and technical potential, foreign 

economic activity, social sphere are the main ones within the country, therefore the 

greatest danger for Ukraine is internal threats.  

Levels of economic security of Ukraine are manifested through its 

constituent elements, the national level includes: private (individual, corporate); 

local (sectoral; regional) and state. The international level of economic security 

involves regional and global. 

Classification of threats and challenges to economic security of the state can 

be carried out on various grounds: content (political, economic, environmental, 

military, social, innovative, informational), nature of action (permanent, periodic, 

temporary), intensity of influence (large, medium, small), possible consequences 

(catastrophic, critical, progressive, regressive), environment (external, internal)
2
. 

Economic security indicators are expressed through the criteria of economic 

security, which determine the quality of position and form a strategy of 

containment and counteraction of danger. The concepts of "actual indicator" and 

"marginal indicator" differ. For the analysis of economic security, the threshold 

                                                 
1 Shevchenko LS, Gritsanenko OA etc. National economy: textbook. way. H .: Nat. University of 
«Law. acad. Of Ukraine», 2011. С.165. 
2 Akimova LM Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state. 

Public administration: improvement and development № 10, 2016. URL : 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 
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(boundary) levels are important
1
.  

The state of economic development of the state, ensuring economic security 

of the country, analyze the economic indicators given in Table 1.  

Assigning characteristic values to a certain value of the indicator of 

economic safety component is carried out by means of the following methods: 

Analogue method and legislative-normative criterion. Legislative and regulatory 

criteria (critical or optimal level is determined according to the limit level, which is 

fixed in national legislation or by specialized international organizations)
2
.  

Table 1 – Key indicators that correspond to the economic security of the 

state3, 4 

Main indicators 

Year Deviation 

2020 to 2018, 

+/- 
2018 2019 2020 

Gross domestic product, million ₴ 3560596 3978400 4194102 633506 

GDP per capita, ₴ 84192,0 94589,8 100432,5 16240,5 

State debt, million ₴  2168627 1998275 2551936 383309 

Budget deficit, million ₴ -59248 -78050 -217096 -157848 

Unemployment rate, %  8,8 8,2 9,5 0,7 

Inflation rate,%  10,9 7,9 2,7 -8,2 

Money mass, million ₴ 1277635 1438311 1850007 572372 

 

As can be seen from Table 1, GDP tends to increase during the study period, 

but at the same time the amount of public debt, unemployment and slightly 

reduced inflation, which indicates an unsatisfactory level of economic security. 

Assigning characteristic values to each indicator is done as follows:  

y0: = x0; ykrit: = xkrit; ydanger: = xdanger; yunsat: = xunsat; ysatisf: = xsatisf; yopt: = xopt.  

where x – is the value (statistical data) of the indicator;  

y – is the characteristic value of the indicator.  

According to the above:  

x0 is the value of the indicator, which is characterized as a minimum or 

absolutely dangerous level of economic security and under which the level of 

economic security is equal to 0;  

xkrit – the value of the indicator, which is characterized as a critical level of 

economic security and under which the level of economic security is equal to 0,2, 

or 20% of the optimal value;  

xdanger – the value of the indicator, which is characterized as a dangerous level 

of economic security and under which the level of economic security is equal to 

                                                 
1 Denisov OE Parameters and indicators for assessing the economic security of the state. Public 
administration: improvement and development. № 8, 2016. URL : 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=996  
2 About the statement of Methodical recommendations concerning calculation of level of 
economic safety of Ukraine. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text 
3 Official site of the National Bank of Ukraine. URL : https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-

indicators#4 
4 Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. URL : https://mof.gov.ua/uk 
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0,4, or 40% of the optimal value;  

x unsatisfactory – the value of the indicator, which is characterized as an 

unsatisfactory level of economic security and under which the level of economic 

security is equal to 0,6, or 60% of the optimal value;  

xsatisfactory – the value of the indicator, which is characterized as a satisfactory 

level of economic security and under which the level of economic security is equal 

to 0,8, or 80% of the optimal value;  

xopt – is the value of the indicator, which is characterized as the optimal level 

of economic security and under which the level of economic security is equal to 1, 

that is equal to the optimal value 7.  

The threshold level of corresponding indicators is a certain numerical 

expression of quantitative and qualitative characteristics of the state of economic 

security of the subject, which characterizes their maximum permissible values. The 

objectivity of the system of criteria, parameters, indicators and threshold levels 

gives an opportunity to correctly define the amount of real and potential threats. 

The threshold values of the system of national security indicators of Ukraine 

are quite different, for example, the level of shadowing of the economy should be 

less than 30%; the ratio of total debt to GDP – not more than 55%; expenditures on 

science – within 3% of GDP; environmental measures – 5% of state budget 

expenditures; the depopulation coefficient must correspond to 1.  

The state of economic development of Ukraine during the last 10 years has 

not been able to provide national economic interests. During 2010-2019, the state 

of economic security was assessed as unsatisfactory with the deterioration of 

almost all the components to the dangerous level in 2012 and 2014-2015.  

In 2019 the level of economic security of Ukraine was 43%, and by results of 

the first half of 2020 – 41%.  

The state of macroeconomic security for 2010 – 2019 years (the state of 

macroeconomic security for this period was maintained at 38%) was characterized 

as dangerous. Macroeconomic imbalances formed in previous periods, in 

particular, in the labor market, in the structure of production, continued to 

constrain the country’s economic development. According to the results of 2019, 

the state of macroeconomic security increased by 6% to 45% of the optimal value 

due to implementation of the policy aimed at raising the level of incomes of the 

population and implementation of the policy of inflation targeting by the National 

Bank of Ukraine. However, according to the results of the first half of 2020, the 

level of macroeconomic security decreased by 6% to 39% compared to the 

corresponding period in 2019, which indicates that the risks of macro-environment 

destabilization remain significant.  

Over the last 10 years, the state of financial security (the state of financial 

security at 42% of the optimal value) was assessed as unsatisfactory, which was 

caused by the constant state budget deficit and the associated considerable debt 

burden, insufficient development of long-term investment lending to the economy 

and the stock market.  

As a result of 2019, the level of financial security decreased by 4% 
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(compared to 2018) to 42% and by 3% to 38% in the first half of 2020 compared to 

the level in the first half of 2019. However, the level of financial security was 

sufficient to ensure that the financial sector performs its functions properly and 

successfully pass the crisis caused by the COVID-19 pandemic.  

The main challenges and threats in the sphere of financial security are: Low 

level of budgetary discipline, low institutional capacity of budget funds managers 

to develop plans of activity for more than one year, limited links between budget 

planning and priority directions of state development; A significant volume of the 

state budget deficit, which exceeds the forecast nominal volume of gross domestic 

product of Ukraine for the year specified by the Budget Code of Ukraine; 

insufficient level of financial inclusion; Unresolved issues concerning assets and 

financial liabilities in temporarily occupied territories of Ukraine; high level of the 

economy; loss of budget revenues as a result of widespread “gray” imports and 

smuggling, tax evasion schemes; inconsistent legal regulation of relations in the 

tax sphere; insufficient development of long-term lending etc.  

The average value of the assessment of the state of industrial safety during 

the period 2010-2019 was 53% (from optimal value), which also testifies to its 

unsatisfactory level for the provision of the basic national economic interests of 

Ukraine in the production sphere (reduction of demand for domestic products, 

increase of costs for imported raw materials, low level of technological 

capability)
1
.  

The state of foreign economic security during 2010-2019 years was assessed 

as dangerous (the state of foreign economic security during this period at 34%). 

Despite the relative improvement of certain indices of foreign economic security in 

2019 (by 5% to 41% of the optimal value) and the first half of 2020 (by 5% points 

to 43%), the low competitiveness of domestic production, A significant share of 

raw materials in the structure of export of goods and the previous concentration on 

the markets of post-Soviet countries caused the imbalance of foreign economic 

activity in unstable conditions of the world economy development, hybrid war of 

the Russian Federation against Ukraine.  

The state of investment and innovation security for the period 2010-

2019 years (the state of security for this period at 32% of optimal value) was also 

characterized as dangerous. According to the results of 2019 qualitative changes in 

the state of investment and innovation security have not taken place. The level of 

investment and innovation security (31% in 2019 and 29% in the first half of 2020) 

shows that it is impossible to ensure a steady economic growth in the current lack 

and resource orientation of investments.  

Thus, the dangerous and unsatisfactory level of the main components of 

economic security observed during the last decade makes it necessary to define a 

strategic course in the sphere of economic security
1
.  

The main and potential threats at all levels of national security of Ukraine 

                                                 
1 Decree of the President of Ukraine. №347/2021 URL : https://www.business-

inform.net/export_pdf/business-inform-2020-9_0-pages-44_55.pdf 
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include
1,2

: 

 in the foreign policy sphere – encroachment on the sovereignty of Ukraine 

and its territorial integrity, territorial claims by other states; attempts to interfere in 

the internal affairs of Ukraine by other states; military and political instability, 

regional and local wars (conflicts) in different regions of the world; 

 in the domestic political sphere – violation by the state authorities and local 

governments of the Constitution and laws of Ukraine, human and civil rights and 

freedoms, insufficient effectiveness of control over compliance with the 

Constitution and compliance with the laws of Ukraine; the possibility of conflicts 

in the field of interethnic and interfaith relations, radicalization and manifestations 

of extremism in the activities of some associations of national minorities and 

religious communities; the threat of separatism in some regions of Ukraine; 

structural and functional imbalance of the political system of society; 

 in the economic sphere – reduction of GDP, reduction of investment and 

innovation activity, scientific and technical and technological potential, reduction 

of strategically important researches in the directions of innovative development; 

weakening the system of state regulation and control in the economic sphere; 

instability in the legal regulation of relations in the economic sphere; lack of an 

effective program to prevent financial crises; growth of credit risks; critical 

condition of fixed assets in leading industries, agro-industrial complex; critical 

dependence of the national economy on the state of foreign markets, low rates of 

expansion of the domestic market; irrational structure of exports with mainly raw 

materials and low share of products with a high share of value added; high debt 

dependence of the state, critical volumes of public external and internal debts; 

dangerous for the economic independence of Ukraine growth of the share of 

foreign capital in strategic sectors of the economy; inefficiency of antitrust policy 

and mechanisms of state regulation of natural monopolies, which complicates the 

creation of a competitive environment in the economy; critical condition with food 

security of the population; inefficient use of fuel and energy resources, which 

poses a threat to the energy security of the state; "Shadowing" of the national 

economy; 

 in the field of state security – intelligence activities of foreign intelligence 

services; the threat of encroachments by certain groups and individuals on state 

sovereignty, territorial integrity, economic, scientific, technical and defense 

potential of Ukraine, the rights and freedoms of citizens; the spread of corruption 

in public authorities, the increase in organized crime; criminal activity against the 

peace and security of mankind, the spread of international terrorism; the threat of 

terrorist use of nuclear and other facilities on the territory of Ukraine; the 

                                                 
1 Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine" of 19.06.2003-№ 964-
IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-964-15 
2 Akimova LM Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state. 

Public administration: improvement and development № 10, 2016. URL : 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 
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possibility of illegal importation into the country of weapons, ammunition, means 

of mass destruction, radioactive and narcotic drugs; attempts to create and operate 

illegal paramilitary armed formations, attempts to use the activities of military 

formations and law enforcement agencies of the state in the interests of certain 

forces; manifestations of separatism; 

 in the social sphere – inconsistency of the country's economic reform 

programs and the results of their implementation; inefficiency of the state policy 

on increase of labor incomes of citizens, overcoming of poverty and balancing of 

productive employment; crisis of the health care system, social protection of the 

population, dangerous deterioration of the state of health of the population; spread 

of alcoholism, drug addiction, social diseases; ineffective state policy on family 

issues, protection of children's rights, increase in the number of families with 

children in difficult life circumstances, orphans, children deprived of parental care, 

children left without parental care; 

 in the environmental sphere – irrational use of natural resources; 

insurmountability of negative social and ecological consequences of the Chornobyl 

catastrophe; deterioration of the ecological condition of water basins, exacerbation 

of the problem of transboundary pollution, reduction of water quality; uncontrolled 

import into Ukraine of ecologically dangerous technologies, substances, materials 

and transgenic plants, pathogens dangerous to humans, animals, plants and 

organisms, ecologically unjustified use of genetically modified plants, organisms, 

substances and derived products; ineffectiveness of measures to overcome the 

negative consequences of military and other environmentally hazardous activities
1
. 

The state should provide all kinds of protection of its economic interests and 

interests of public structures and citizens.  

The main principles of protection should be: legality; balancing the interests 

of the State, enterprises of different forms of ownership and individuals; and their 

mutual responsibility to protect. The rule of law is being implemented through the 

development of an established legal framework for the protection of NSS facilities 

and entities. Here account should be taken of the need to respect international 

agreements and norms to which Ukraine has acceded.The main principles of 

organization and implementation of protection in the sphere of national economic 

security are:  

 systematization – consideration of protection problems taking into account 

all dangerous channels of information flow and unauthorized access to it, as well 

as possible time and conditions of their occurrence, complex application of legal, 

organizational and technical measures concerning protection; at the same time, the 

continuity of protection should be ensured;  

 substantiation is the necessity of deep scientific and technical information 

                                                 
1 Akimova LM Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state. 

Public administration: improvement and development № 10, 2016. URL : 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 
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as the tasks that are solved are large by the volume of works, and resource 

substantiation of decisions, си є обмеженими; 

 adequacy – search for effective and reliable measures of protection, without 

additional expenses, provided by the use of advanced methods and means of 

protection (coordination, containment, counteraction and enforcement). Protection 

of economic interests is largely based on protection of the state, society and 

citizens use it much less;  

 flexibility in management – ensures ability, depending on the conditions of 

protection and importance of protected objects, prediction of threats and prevention 

of their neutralization, prompt and effective elimination of the consequences of 

these threats;  

 timeliness is conditioned by the necessity of preliminary elaboration of 

measures of protection and control
1
.  

The formation of the system of providing national economy by their 

activity.the security should be carried out by means of development of necessary 

legal norms, creation of appropriate bodies of state power and management, as 

well as establishment of mechanisms ролю 

The system of economic security must meet the following basic 

requirements:  

 to operate within the limits specified by the law;  

 to provide reliable protection of the national economy;  

 to forecast and promptly return the threats to economic security.  

It should include legislative, executive and judicial authorities, organizations 

of individual citizens and their associations and operate in such regimes: Everyday; 

increased readiness; global and local application.  

The system of maintaining economic security at the proper level should 

contain the composition of the main functions, organizational structure, list of 

indicators, subsystem of monitoring of indicators, subsystem of analytical and 

forecast provision, powers of the main subjects of the economic security system.  

The main problems of ensuring economic security of our country are: Armed 

aggression by the Russian Federation, which exacerbates the economic crisis in 

Ukraine; GDP reduction in recent years; high inflation and unemployment; loss of 

investment attractiveness on the part of partner countries; shadowing of the 

Ukrainian economy, a high level of corruption.  

Given the contradictions and integration trends of the present, the problem of 

economic security of the state as the basis of ensuring sovereignty, 

competitiveness, defense capacity, social harmony in society, organic integration 

of the country into the system of the world economy belongs to the special place. 
2
 

Therefore, it is necessary to make effective decisions in national interests, to 

                                                 
1 Shevchenko LS, Gritsanenko OA etc. National economy: textbook. way. H .: Nat. University of 

«Law. acad. Of Ukraine», 2011. С.165. 
2 Mandzynska H.O. Economic security of the state: Essence, components and problems of 

security. Economic sciences. 2016 / 2 (53). C. 163  
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develop appropriate strategies.  

On August 11, 2021, by the decision of the National Security and Defense 

Council of Ukraine the “Strategy of Economic Security of Ukraine for the period 

till 2025” was put into effect
1
.  

This strategy defines the ways of achieving the goals and realizing the 

priorities of national interests in the sphere of economic security, which 

corresponds to the sustainable development of the national economy, integration of 

Ukraine into the European economic space, development of equal mutually 

beneficial economic cooperation with other states.  

In addition, to ensure national economic interests, a strategic course in the 

sphere of economic security is being formed and implemented, which is aimed at 

the steady increase of competitiveness of Ukraine’s economy, at strengthening 

economic stability and vulnerability of the national economy to external and 

internal threats.  

The fight against aggression of the Russian Federation, which led to the 

destruction of Ukraine’s economy, takes an important place in ensuring economic 

security. Economic instruments of influence, sanctions on Ukrainian goods and 

services, use of influence on other states for decision-making, which contradict the 

main national economic interests of Ukraine are used.  

One of the important goals of the strategy is to define the strategic course in 

the sphere of economic security aimed at realization of the Strategy of National 

Security of Ukraine "Human Security – country Security", approved by the Decree 

of the President of Ukraine of September 14, 2020 № 392
1
.  

Three groups of indicators are considered in assessing the economic security 

of the state, which describe:  

- the possibility of the national economy to maintain stability to internal and 

external threats;  

ensuring high competitiveness in the world economic environment;  

- ensuring the ability of the national economy to sustainable growth
2
.  

Thus, the economic security of the state is a combination of conditions that 

provide national sovereignty, protect strategic interests promote the development 

of society and have a high-quality impact on the life and health of all its citizens.  

In general, the indicators of all major economic security components remain 

low, which remains high risks of large-scale destabilizing phenomena in the long 

term development of the economy.  

Further development of market economic relations is impossible without 

creation of effective mechanism of economic security, therefore the problem of 

understanding of the essence of economic security, determination of its 

components, timely identification of the influence of negative threats will 

                                                 
1 The Decree of the President of Ukraine №347/2021 https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-inform-2020-9_0-pages-44_55.pdf  
2 Kozachenko G. V., Pogorelov Yu. S., Gerasimenko L. IN. Assessment of the economic security 

of the state using a constructive approach. BessInform No. 9 ’2020 P. 44-55. www.business-

inform.net  
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contribute to creation of own system of economic security and will ensure 

competitiveness of the country and will allow to avoid negative consequences of 

formation of national economy.  

The main tasks in the sphere of economic security are: ensuring stability 

from external and internal challenges and threats to the national economic interests 

of the state and the interests of its citizens; preservation and development of the 

country’s economic capacity taking into account the Sustainable Development 

goals of Ukraine for the period up to 2030; guarantee national economic 

independence and ability to protect national economic interests in high-tech sphere.  

 

 

 

7.2 Economic security strategy Ukraine in the post-crisis period 

Economic security has become the main guideline for state policy in the face 

of global challenges. Experts believe that this topic is especially relevant for 

Ukraine, since in recent years a policy of "poverty economy"
1
 has been formed in 

the state and an urgent need to move away from the resource-based development 

model. The strategy of economic security of Ukraine for the period up to 2025
2
 

(hereinafter – Strategy-25) defines the ways to achieve goals and implement the 

priorities of national interests in the field of ensuring economic security – 

sustainable development of the national economy, integration of Ukraine into the 

European economic space, development of mutually beneficial economic 

cooperation with other states. 

The study of economic security is carried out by institutional research 

institutes
3
 and scientists, the development of various aspects of the application of 

quantitative methods for specific studies is devoted to the works of V. Geyts
4
, 

                                                 
1 Vlasiuk V. Shcho take "ekonomika bidnosti" i chomu Ukraina na nei pohodzhuietsia [What is the 

"poverty economy" and why Ukraine agrees to it]. Retrieved from: 

http://edclub.com.ua/blog/shcho-take-ekonomika-bidnosti-i-chomu-ukrayina-na-neyi-
pogodzhuyetsya [in Ukrainian]. 
2 Ukaz Prezydenta vid 11.08.2021 r. № 347/2021 Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na 

period do 2025 roku [Presidential Decree of 11.08.2021 № 347/2021 Strategy of economic 
security of Ukraine for the period up to 2025]. Retrieved from: 

https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613 [in Ukrainian]. 
3 Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy (1999) [The concept of economic security of 
Ukraine]. In-t ekon. prohnozuvannia., ker. proektu V. Heiets. Kyiv : Lohos; Bezpeka ta 

konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii (2017). [Security and 

competitiveness of Ukraine's economy in the context of globalization]. Monohrafiia / za zah. red. 
O.S. Vlasiuka. Kyiv : NISD; Sukhorukov A.I., Kharazishvili Yu.M. (2013). Shchodo metodolohii 

kompleksnoho otsiniuvannia skladnykiv ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Regarding the 

methodology of comprehensive assessment of the components of economic security of the state]. 
Stratehichni priorytety. №3 (28). pp. 5-15 [in Ukrainian]. 
4 Heiets V.M., Kyzym M.O., Klebanova T.S., Cherniak O.I. ta in. (2006). Modeliuvannia 

ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, 

region, enterprise:] : monohrafiia. Kharkiv : Inzhek [in Ukrainian]. 
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5
, 

etc. that one of the central segments of public administration in modern conditions 

is state security in the entire structure of its components, and the point of 

intersection of vector scientific approaches is economic security
6
. 

Researchers recognized that globalization has undermined the traditional 

definition of economic security, which was based on economic vulnerability to the 

external environment, so judgments about economic security must balance the 

effects of increased instability caused by globalization with the benefits of 

improved economic performance over the long term
7
. 

In the conditions of post-crisis recovery, groundwork is needed on effective 

economic policy, state control over the economic system, objective prioritization 

of economic reforms
8
, which determines the relevance of this work. 

The aim of the study is to highlight the strategy of economic security of 

Ukraine in the post-crisis period, in particular: an overview of the regulatory 

framework for economic security; analysis of its parameters; identification of 

trends and development opportunities in the post-crisis period. 

The legislative base of Ukraine regarding the object of research is quite 

ramified, in the system of national economic security they are identified in 

                                                 
1 Varnalii Z.S. (2020). Ekonomichna ta finansova bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii 

[Economic and financial security of Ukraine in the context of globalization]: monohrafiia. Kyiv. 
nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv : Znannia Ukrainy [in Ukrainian]. 
2 Yermoshenko M. M. (2010). Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i 

pidpryiemstvo [Financial component of economic security: state and enterprise]: monohrafiia. 
Kyiv : Natsionalna akademiia upravlinnia [in Ukrainian]. 
3 Maistro S. V. (2015). Napriamy udoskonalennia mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia 

finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu Ukrainy v suchasnykh umovakh [Napriamy udoskonalennia 
mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu Ukrainy v suchasnykh 

umovakh]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia.. Vyp. 1. Ch. 46. p. 210–218 [in 

Ukrainian]. 
4 Kharazishvili Yu.M., Dron Ye.V. (2014). Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen ta 

rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u serednostrokovii perspektyvi : analit. dop. [Forecasting of 

indicators, threshold values and level of economic security of Ukraine in the medium term: 
analyst]. Kyiv : NISD [in Ukrainian]. 
5 Vasylyk O. D., Kovalenko N. I., Liutyi I. O., Oparin V. M., Pasichnyk Yu. V. (2017). Finansovi 

resursy derzhavy: ekonomichna sutnist ta dzherela formuvannia [Financial resources of the state: 
economic essence and sources of formation]; Leontovych S., Radchenko O., Melnichuk O. 

2021Analysis of the financial share of the national security of Ukraine // Pasichnyk Yu., 

Radchenko O., Sukach O. etc. Stages of Formation and Development of the Economy of 
Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. 

Pasichnyk]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, p. 3-14 [in English]. 
6 Svirko S.V. (2021). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia biudzhetnoiu bezpekoiu [Mechanisms 
of state management of budgetary security]: monohrafiia. Zhytomyr [in Ukrainian]. 
7 Miles Kahler (2004) Economic security in an era of globalization: definition and provision, The 

Pacific Review, 17:4, 485-502, [in English]. 
8 Akimova, L., Akimov, O., Mihus, I., Koval, Y., & Dmitrenko, V. (2020). Improvement of the 

methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic 

security of the state. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(35), 180–

190. [in English]. 
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accordance with the Concept of ensuring national security in the financial sphere 

(Order of the Cabinet of Ministers of 15.08.2012 No. 569-r), which includes 

security issues in the following areas: state budget; management of public debt, 

publicly guaranteed debt and corporate sector debt; taxes; finance of the real sector 

of the economy; banking; the foreign exchange market and the stock market and 

the non-banking money sector. The law "On the Bureau of Economic Security of 

Ukraine" dated 28.01.2021, No. 1150-IX in art. 2 p. 6 establishes that risk is a 

threat identified in the budget, tax, customs, monetary or investment spheres, the 

influence of which leads to shadowing the economy and weakening the economic 

security of the state. 

In the decision of the National Security and Defense Council of May 6, 2015, 

"On the National Security Strategy of Ukraine", the key condition for economic 

growth was recognized to ensure economic security by demonopolizing and 

deregulating the economy, protecting economic competition, simplifying and 

optimizing the tax system, creating a favorable business climate and conditions for 

acceleration. innovative development; creating conditions for investors; attracting 

foreign investment in key sectors of the economy; the development of the military-

industrial complex; increasing the resilience of the national economy to negative 

external influences, diversification of external markets, trade and financial flows; 

ensuring the integrity and protection of infrastructure; effective use of budgetary 

funds, international economic assistance and resources of international financial 

organizations, effective control over the state of public debt; stabilizing the 

banking system; ensuring transparency in monetary policy; and renewing 

confidence in domestic financial institutions. 

Thus, the characteristic features of economic security are balance, resistance 

to internal and external threats, the ability to ensure the effective functioning of the 

national economy and the economic growth of the state. Generalization of the 

regulatory field allows us to define economic security as the choice of a certain 

model of organizational, regulatory, management measures to create protection 

systems and form interrelated mechanisms of institutional, resource support of 

national security for socio-economic development. 

From the analysis of scientific works, it follows that the category of 

economic security is a set of measures, approaches and tools that are indicative of 

protecting state economic interests
1
 at the macro level, the security system for 

financing individual sectors of the economy at the meso level, as well as the 

economic interests of business entities at the micro level. The formation of a 

system of economic security is a process of solving multi-criteria tasks, since 

economic processes have acquired a national character, but the economic system of 

Ukraine is in many ways inferior to the leading world
2
 one due to its vulnerability 

                                                 
1 Shavkun V.M., Sukhatska I.A. (2013). Finansovi ryzyky v umovakh hlobalizatsii ta ekonomichna 
bezpeka derzhavy [Financial risks in the context of globalization and economic security of the 

state]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. №4. T.3, S.209-212 [in Ukrainian]. 
2 Lekar S. (2019). Pravove rehuliuvannia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini [Legal regulation of 

economic security in Ukraine]. Administratyvne pravo i protses. 12. S.186-192. [in Ukrainian]. 
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to external risks, therefore, economic security is a necessary condition for ensuring 

national interests
1
. 

According to clause 30 of Strategy-25, it is envisaged to develop a 

methodology for an annual assessment of the state of economic security (scientific 

support for the implementation of the Strategy is provided by the National Institute 

for Strategic Research and the National Academy of Sciences of Ukraine). 

Indicative sub-indices of economic security are calculated according to the 

Methodological Recommendations for calculating the level of economic security 

of Ukraine
2
. According to clause 30 of the Methodology Recommendations, the 

calculation of the integral indicator for each security area is carried out according 

to the following formula: 

     (1), 

where Im – aggregate indicator / sub-index of the m-th sphere of economic 

security, where m = (1, 2, 3 ... 9); di is a weight coefficient that determines the 

degree of contribution of the i-th indicator to the integral index of the component 

of economic security; yi – normalized estimate of the i-th indicator. 

The integral indicator of the economic security of Ukraine (I) as a whole is 

calculated by the formula: 

     (2), 

where dm is a weight coefficient that determines the degree of contribution of 

the indicator / sub-index of the m-th sphere of economic security to the integral 

index of economic security of Ukraine; Im – aggregate indicator / sub-index of the 

m-th sphere of economic security, where m = (1, 2, 3 ... 9). The calculated values 

are given in table.  

The integral index of economic security is determined hierarchically: at the 

lower level – indices for individual sectors of the economy (in particular, financial 

security, the components of which are budgetary, currency, debt security, etc.); on 

the top – a generalized index (Fig. 1). 

As can be seen from Fig. 1, during 2013-2020. the state of economic security 

was assessed as unsatisfactory – 47% on average, with a deterioration in almost all 

indicators to a dangerous level in 2014-2015. and 2019-2020, because in 2019 the 

                                                 
1 Koshykov D.O. (2020). Poniattia ta klasyfikatsiia funktsii derzhavnoi polityky u sferi 

zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [The concept and classification of functions of 

state policy in the field of economic security of the state]. Pravo i bezpeka. № 1 (76). S. 67-73. [in 
Ukrainian]. 
2 Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy «Pro zatverdzhennia 

Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy» № 
1277 vid 29.10.2013. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "[On 

approval of Guidelines for calculating the level of economic security of Ukraine" № 1277 from 

29.10.2013] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n121 [in 

Ukrainian]. 
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level of economic security of Ukraine was 49%, and in 2020 – 48%. 

Table 1 – Dynamics by indicators in the context of components of 

economic security of Ukraine for 2013-2020,% 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Production 49 51 47 57 58 60 57 54 

Demographic 46 45 43 46 40 41 39 40 

Energy 39 47 45 58 54 54 49 49 

Foreign economic 35 35 37 40 40 40 40 44 

Investment and innovation 37 35 30 35 33 30 31 30 

Macro-economic 39 33 31 36 34 41 45 43 

Food 86 94 92 92 91 90 89 85 

Socially 62 57 55 56 59 56 60 59 

Financial 50 36 35 38 40 43 42 40 

Economic 48 45 44 48 48 49 49 48 

Source: compiled according to the Ministry of Economy at the request of 23.10.2021, URL: 

https://www.me.gov.ua/?lang=ru-UA 

 

 
Figure 1 – Dynamics of the integral index of economic security for 2013-

2020,% 
Source: Compiled according to the Ministry of Economy at the request of 10/23/2021, URL: 

https://www.me.gov.ua/?lang=ru-UA 

 

In 2019, the level of economic security of Ukraine was 49%, and at the end 

of 2020 – 48%, financial security for the same period – 42% and 40%, 

respectively. Selected subindicators of monetary security for the period under 

review are given in table. 2. 

 

 

https://www.me.gov.ua/?lang=ru-UA
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Table 2 – Selected indicators of financial security of Ukraine for 2013-

2020,% 

Indicators 
Values of indicators by years 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Banking security 53 29 19 23 35 38 43 44 

Share of overdue debt on loans in the total 

volume,% 
10,9 16,3 24,8 28,2 54,5 52,8 48,4 41,0 

Security of the non-bank financial market 49 46 34 32 30 31 32 30 

Insurance penetration rate (insurance 
premiums in GDP),% 

1,9 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 

Debt security 65 37 36 51 59 60 63 41 

Public debt to GDP ratio,% 77,5 93,9 129,3 120,5 102,9 87,6 79,2 80,9 

Budget security 58 56 64 62 64 65 67 43 

Ratio of the state budget deficit to GDP,% -4,4 -4,9 -2,3 -2,9 -1,6 -1,7 -2,0 -5,2 

Currency security 44 26 36 38 40 42 50 48 

Gross international reserves of Ukraine, 

months of import 
3,5 1,8 3,0 3,0 3,2 3,3 4,9 4,8 

Monetary security 59 70 46 69 65 59 56 61 

Share of long-term loans in the total 
volume of loans provided,% 

19,1 16,6 15,2 23,8 25,8 22,5 20,2 17,8 

Financial security 50 40 35 38 40 43 42 40 

Source: Compiled according to the Ministry of Economy at the request of 10/23/2021, URL: 

https://www.me.gov.ua/?lang=ru-UA 

 

There is a decrease in the monetary safety sub-indices for all components 

(Fig. 2). By the end of 2020, the most stable sub-indicator is monetary and foreign 

exchange security, the level of budgetary and debt security has significantly 

decreased (the figure shows the value of financial and debt security). However, it 

should be taken into account that the calculation of the summary values of 

subundexes is carried out on the basis of the normative estimate and the smoothing 

constant, for each indicator it is determined separately by expert means, which 

reduces the reliability of the calculations and reveals significant disagreements in 

various scientific sources.  

Thus, in 2013-2020. the state of economic security was assessed as 

unsatisfactory – 46% on average, with a deterioration in almost all indicators to a 

dangerous level in 2012, 2014-2015, and 2019-2020. 

According to the analysis given in Strategy-25, the reasons are the constant 

state budget deficit and the associated significant debt burden, insufficient 

development of long-term investment lending to the economy and the stock 

market. But the results presented in the Financial Stability Report prepared by the 

National Bank of Ukraine
1
 showed that the level of financial security was 

sufficient, given the coronavirus crisis. 

 

                                                 
1 Zvit pro finansovu stabilnist Natsionalnoho banku Ukrainy vid 21 chervnia 2021 roku [Report on 

financial stability of the National Bank of Ukraine dated June 21, 2021]. Retrieved from: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2021-H1.pdf?v=4[in Ukrainian]. 

https://www.me.gov.ua/?lang=ru-UA
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Figure 2 – Sub-indices of financial security of Ukraine for the period 

2015-2021,%. 
Source: Compiled according to the Ministry of Economy at the request of 10/23/2021, URL: 

https://www.me.gov.ua/?lang=ru-UA 

 

According to the conclusions of the NISS
1
, today in Ukraine there are no 

perfect institutional mechanisms that would ensure the coordination of actions of 

economic management bodies to overcome existing imbalances and prevent the 

emergence of new ones. In this context, it is necessary to determine the institution 

responsible for monitoring imbalances and forming appropriate recommendations, 

including on the application of the European experience of forming a "scoreboard" 

of macroeconomic imbalances and preventing crises. In particular, the National 

Bank of Ukraine calculates the Financial Stress Index (IFS) and its sub-indices. 

According to the NBU's findings, the Financial Stress Index (IFS) remains at a low 

level, and its volatility during the first half of 2021 is due to a temporary increase 

in the sub-indices of government and corporate securities. The latter responded to 

the growth in the profitability of risk-free assets in the global financial markets and 

the growing threat of the invasion of Russian troops into the territory of Ukraine. 

After decreasing the voltage at the border, the sub-indices returned to their 

previous values. The NBU assesses risks on a scale from 0 to 10 (lowest – highest). 

                                                 
1 Bezpekovyi vymir finansovoi polityky zabezpechennia ekonomichnoho zrostannia v Ukraini. 

(2018). [Security dimension of financial policy to ensure economic growth in Ukraine] Kyiv : 

NISD [in Ukrainian]. 

https://www.me.gov.ua/?lang=ru-UA
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The risk map of the monetary sector is shown in Fig. 3. 

 
Figure 3 – Map of risks of the financial sector of Ukraine for the period 

2015-2021,%. 
Source: NBU Financial Stability Report, June 2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-
pro-finansovu-stabilnist-cherven-2021-roku. 

 

From June 2021, the NBU is changing the methodology of the financial 

sector risk map. It is now based solely on quantitative risk indicators. The list of 

risks has also been updated: macroeconomic risk has been added to financial risks. 

The new risk map reflects an assessment of the level of risks on the horizon in the 

coming year. 

In accordance with Strategy-25, the main tasks in the field of ensuring 

economic security are: ensuring stability from external and internal challenges and 

threats to the national economic interests of the state and the interests of its 

citizens; preservation and development of the country's economic power, taking 

into account the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 

2030
1
 and the position of human-centrism; guaranteeing national economic 

independence and the ability to protect national economic interests (tab. 3). 

The objective of the Strategic Course is reflected in table. 4. The expected 

result of the implementation of Strategy-25 is to ensure the economic security of 

the state as a condition of national economic interests.  

                                                 
1 Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 roku № 722 Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na 

period do 2030 roku [Decree of the President of Ukraine of September 30, 2019 № 722 On the 

Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030]. Retrieved from: 

https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 [in Ukrainian]. 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2021-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2021-roku
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Table 3 – Tasks in the field of economic security 
Basic approaches Task 

Proactive respond to challenges and threats: intensifying the struggle for markets, 
technology, skilled workers and financial resources. Such an approach should 

reduce the likelihood of realization of internal challenges that hinder the 

recovery of the Ukrainian economy from a depressed state, prevent its 
sustainable and dynamic growth, increase vulnerability to threats. A proactive 

approach should be based on a combination of both security and development 

Safe is to anticipate the imbalance of the economy, increase its resilience to 

external and internal challenges and threats, which introduces constant 
monitoring of economic stability on the basis of certain indicators of 

economic security and their critical limits (Table 1, Fig. 1), beyond which 

threatens development of large-scale crisis processes in the economic sphere 

Direction of 

development 

is to increase the competitiveness of the national economy and achieve the 

targets defined by the main components of economic security, detailed by 

specific tasks on the main components of economic security 

Source: compiled according to Strategy-251 

 

Table 4 – Strategic course of economic security in the financial and 

foreign economic sphere 
Main areas Setting a strategic course 

financial security combating crimes in the economic sphere; 

efficiency of planning the State budget; 

reducing the budget deficit and interacting with the IMF; 
counteracting the erosion of the taxable base; 

stimulating the banking sector; 

activation of the development of the state stock market; 
protection against money laundering; 

reduction in the cost of borrowed funds for the needs of the state; 

improvement of the Customs Code; 
reforming the insurance market; providing a three-tier pension system; 

development of public procurement 

conducting economic reforms, promoting economic cooperation with NATO 
member states; 

foreign economic 

security 

strengthening the competitiveness of domestic enterprises; 

counteracting the impact on the economic security of Ukraine; 
improvement of the sanctions policy; 

creation of a system to counteract image losses; 

creation of institutions to support foreign trade; 
ensuring the level of representation of state interests in the WTO; 

expansion of international trade and economic ties; 

deepening economic integration with the EU; 
support and development of foreign economic relations; 

intensification of the processes of adaptation of Ukrainian technical 

regulations to EU legislation 

Source: compiled according to Strategy-251 

                                                 
1 Ukaz Prezydenta vid 11.08.2021 r. № 347/2021 Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na 

period do 2025 roku [Presidential Decree of 11.08.2021 № 347/2021 Strategy of economic 

security of Ukraine for the period up to 2025]. Retrieved from: 

https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613 [in Ukrainian]. 
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In the context of ensuring the national economic interests of Ukraine, the 

implementation of the Strategy is focused on: 

1) creation of a stable, competitive, socially responsible market economy and 

conditions for the advanced development of the country's scientific and 

technological potential, sustainable growth of national wealth and factors of 

production; 

2) achievement of the Sustainable Development Goals of Ukraine for the 

period up to 2030, approved by the Decree of the President of Ukraine dated 

September 30, 2019 No. 722, the standard of living of the population and socio-

political stability inherent in economically developed countries; 

3) the occupation of Ukraine in the world division of labor and international 

economic relations of a place that corresponds to its natural, labor and intellectual 

resources, economic and geopolitical potential; 

4) ensuring guaranteed protection of the national economy in the face of the 

emergence or intensification of internal and external threats. 

The results obtained, in particular, the dynamics indicators characterizing the 

components of economic security, indicate the following. During 2013-2020. the 

state of economic security of Ukraine was assessed as unsatisfactory – 46% on 

average, with a deterioration in almost all indicators to a dangerous level in 2012, 

2014-2015, and 2019-2020. budget and the associated debt burden, insufficient 

development of long-term investment lending to the economy and the stock 

market. But the level of economic security, taking into account the stability of its 

component – financial, is sufficient. 

The indicators, according to which the level of economic security was 

calculated, were formed in 2013, and since then there have been significant 

changes in the global economic environment and directly in the country. In 

particular, the imperfection of a number of laws is obvious, as well as the 

inconsistency of the regulatory framework of the new economic Strategy-25; the 

lack of transparency of economic relations between business and the state affects, 

the creation of fiscal obstacles for small and medium-sized enterprises; low 

investment activity; weakening of state control over the activities of the financial 

market; a drop in the level of income in all spheres of the economy, the 

preservation of the raw material orientation of production and export, insufficient 

development of high-tech industries; decrease in the effective demand of the 

population; strengthening of other threats – Ukraine has become an arena for 

covering global conflicts. 

Therefore, it is necessary to expand the number, structure and level of 

indicators and take into account all new threats to the national economy. First of 

all, the economic security of the state should be carried out according to the 

algorithm: monitoring the economy – forming an information system – evaluating 

and analyzing the information received – identifying the causes of deviations in 

forecasting development and recommendations for reducing negative 

consequences and strengthening the safely forming components of economic 

security. 
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7.3 Підходи до оцінювання тіньової діяльності підприємств: 

міжнародний та вітчизняний досвід 

На сьогодні великий відсоток досліджень тіньової економіки 

направлений на визначення того, якими причинами зумовлене виникнення 

тіньової діяльності, на надання оцінки її об’єму, аналізування наслідків її 

існування на макрорівні, тобто, на рівні країни, регіону. Отримані в межах 

таких робіт підсумки, безумовно, є дуже важливими для розуміння того, що 

являє собою тіньова економіка і яким чином можна нейтралізувати її 

негативний вплив на офіційну складову. Поряд з цим, до недавнього часу не 

була розроблена жодна комплексна методика виявлення тіньової економічної 

діяльності на рівні господарських суб’єктів, як наслідок, тільки отриманих 

результатів наукових досліджень для побудови комплексних методичних 

підходів до вирішення цієї задачі виявилося недостатньо. 

Функціонування тіньової економіки поряд з легальною призвело до 

суттєвого скорочення в структурі доходів бюджету частки податкових 

надходжень, що поставило під загрозу виконання важливих державних 

програм. У результаті того, що обсяги тіньової економіки не можуть бути 

повноцінно враховані офіційною статистикою, слід використовувати 

спеціальні методи обліку та оцінки тіньової економіки. Ігнорування впливу 

тіньової економіки не дозволяє оцінити реальні масштаби результативності 

підприємств. Сьогодні в Україні розрахунок рівня тіньової економіки 

здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій розрахунку рівня 

тіньової економіки, затверджених наказом Мінекономіки від 18.02.2009 

№ 123
1
.  

Загалом для визначення масштабів неформальної діяльності 

підприємницьких структур використовують дві групи методів: мікрометоди 

(прямі методи) та макрометоди (опосередковані методи).
2
  

До першої групи належать прямі методи оцінювання обсягів тіньової 

економічної системи. В основі прямих методів лежить інформація про 

незадекларовані доходи. Зазвичай послуговуються такими трьома основними 

прямими підходами до оцінювання: 

1. Анкетним опитуванням. 

2. Встановленням невідповідності між величиною доходу, наданої 

компаніями і господарствами в Державну податкову службу, і результатами 

вибіркових перевірок одержаного доходу контролюючим органом. 

3. Експертними оцінками. У цьому разі, щоб оцінити тіньову 

економіку, залучають фахівців-практиків, які дають оцінку її рівня з огляду 

на особистий досвід, отриманий у господарській діяльності. 

Друга група методів включає непрямі методи, якими оцінюють обсяги 

                                                 
1 Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки: Наказ 
Міністерства економіки України. URL: http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-

UA&id=4bb297a0-c900-404f-8c6f-5f76f18b1503&title=NakazMinekonomikiVid18-02-2009-123  
2 Базилевич В. Методичні оцінки масштабів тіньової економіки. Економіка України. 2004. 

№ 8. С. 40-41. 
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тіньового економічного сегменту. За їх допомогою намагаються вирахувати 

величину рівня тіньової економіки з використанням вимірювання «слідів», 

залишених нею в офіційних статистичних даних. Користуються п’ятьма 

головними непрямими методами, які допомагають оцінити тіньову 

економіку: 

1. Методом розбіжностей (коли оцінки методів доходного потоку і 

потоку видатків мають невідповідність). 

2. Методом, пов’язаним з показником зайнятості (офіційна величина 

зайнятості і фактична зайнятість не відповідають одна одній). 

3. Методом угод (трансакцій), або операційним методом. Відповідно 

до цього підходу припускають наявність постійного співвідношення обсягу 

операційних і офіційних доходів. Якщо це співвідношення зростає, то зростає 

і тіньова економіка у своїх масштабах. 

4. Монетарними методами. Ці методи базуються на припущенні, що, 

коли здійснюють угоди в межах тіньової економіки, використовують 

переважно готівку, щоб уникнути контакту з Державною податковою 

службою. 

5. Методом фізичного внеску (використання електроенергії). В основі 

методів лежить теза, що електроенергія непридатна для формування певних 

запасів. Тому, якщо зменшення реальних доходів за своїм темпом суттєво 

поступається темпам скорочення споживання енергоносія, це є свідченням 

тіньового використання електрики. Крім того, показники використання цього 

ресурсу можна надійно виміряти. 

Слід зазначити, що названі методи не дають повної картини щодо 

розмірів тіньової діяльності на підприємстві. Використовуючи досвід 

Німеччини, необхідно оптимізувати податкову систему. Через те, що в 

Україні високі ставки та кількість податків і платежів, високі ставки 

відрахувань з фонду заробітної плати, важкий механізм обчислення розмірів 

податків тощо, суб’єкти господарювання намагаються уникнути 

оподаткування. Якщо в країні невисокий рівень оподаткування, відсутні або 

зведені до мінімуму адміністративні бар’єри, прозора та проста процедура 

створення, реорганізації й ліквідації підприємств, то мотивація підприємців 

до приховування своєї діяльності у тіні зводиться до мінімуму
1
. 

Методи, які застосовують для виявлення тіньової економіки на 

макрорівні, можна також класифікувати наступним чином: 

1. Метод прямого оцінювання. Використання цього методу є досить 

вартісним, так як необхідно провести прямий аналіз діяльності кожного 

суб'єкта господарювання (наприклад, шляхом проведення податкової 

перевірки, опитування працівників підприємства шляхом анкетування). З 

огляду на те, що коло суб'єктів господарювання надзвичайно широке, то 

витрати на використання даного методу можуть бути досить значні. 

                                                 
1 Філо М.М. Податкові втрати: теоретичний аспект. Наукові записки Національного ун-ту 
«Острозька академія». Серія «Економіка». 2003. № 17. С. 163-167. 
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Вказаний аспект може «звести нанівець» широкомасштабність виявлення 

тіньової економічної діяльності, хоча наявність саме цієї властивості 

дослідження є однією з умов виникнення позитивного ефекту від здійснення 

заходів щодо протидії тіньовій діяльності на рівні підприємств. Таким чином, 

використання цього методу для виявлення тіньової економічної діяльності на 

рівні суб'єкта господарювання не можна вважати доцільним. 

2. Балансовий метод. Використання такого методу для виявлення 

тіньової економічної діяльності на рівні суб'єкта господарювання на основі 

даних бухгалтерської звітності можна вважати вельми перспективним. Це 

пов'язано з тим, що подібна звітність є набором показників, що 

характеризують економічний стан і результати господарської діяльності 

суб'єктів з різних сторін. 

3. Метод непрямих індикаторів. Даний метод також може бути 

використаний для виявлення тіньової економічної діяльності на рівні суб'єкта 

господарювання, оскільки деякі з непрямих індикаторів можуть базуватися 

на основі бухгалтерської звітності суб'єктів. 

4. Метод прихованої змінної. Цей метод також може бути 

використаний для виявлення тіньової економіки на рівні підприємства. 

Використання цього методу дозволить виявити істотні непрямі індикатори, 

тобто такий метод слід використовувати в сукупності з методом непрямих 

індикаторів. 

5. Метод аналогій. Використання цього методу можливе, але для 

цього потрібна наявність оцінок тіньової економічної діяльності для яких-

небудь суб'єктів господарювання. Тобто цей метод, по суті, є другорядним 

методом. 

6. Метод експертних оцінок. Застосування цього методу передбачає 

високий рівень суб'єктивізму. Але з іншого боку, в разі наявності якої-небудь 

міри невизначеності в результатах, отриманих шляхом використання інших 

методів, передбачається корисним залученням експертів з метою здобуття 

додаткової інформації. 

Розглянемо найбільш поширені сучасні прикладні методики виявлення 

тіньової економіки на макрорівні. 

1. Методика визначення загального обсягу промислового виробництва з 

урахуванням оцінки прихованої і неформальної діяльності.  

Тіньова економіка в цьому випадку визначається на основі даних про 

перевірених органами податкового контролю платників податків. 

Використовуються дані про правильність вирахування податку на додану 

вартість, оскільки ПДВ може опосередкованим чином характеризувати 

оборот підприємства (податок визначається величиною доданої вартості, 

створеної підприємством). Об'єм тіньової економіки (прихований об’єм 

промислової продукції) визначається за формулою
1
 : 

                                                 
1 Варналій З.С., Гончарук А.Я., Жаліло Я.А. та ін. Тіньова економіка: сутність, особливості 

та шляхи легалізації; за ред. З.С. Варналія. Київ. НІСД, 2013. С.257-259. 
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Ус=([(Ндс-Фс)/ Кдп] * Крп * Дн * Кн)/Д 

де, Ндс – додатково нараховані платежі за результатами перевірок 

правильності виплат НДС; Фс – додатково нараховані у зв'язку з 

порушеннями виплат ПДВ штрафні санкції і пені; Кдп – кількість 

документально перевірених платників податків всіх галузей економіки, по 

яких виявлені порушення; Крп – число юридичних осіб, зареєстрованих як 

промислові підприємства і що фактично працюють; Дн – частина платників 

податків, по яких виявлені порушення в загальній кількості документально 

перевірених, у відсотках; Д – частка ПДВ у фактичній виручці від реалізації, 

у відсотках; Кн – коефіцієнт співвідношення середнього розміру додаткових 

нарахувань на одну перевірку на промисловому підприємстві до середнього 

розміру додаткових нарахувань по всіх перевірених об'єктах. 

Відзначимо особливості цієї методики. 

Найперше, в результаті податкових перевірок може виявлятися не весь 

тіньовий обіг (можливе виявлення тіньового обігу, що виникає лише на етапі 

виробництва і реалізації (обміну)). 

Також така методика вимагає великих затрат трудових ресурсів, 

оскільки потрібно проаналізувати кожний окремо суб'єкт господарювання, 

що підвищує вартість її застосування. 

Крім того, методика дозволяє виявити лише діяльність, результати якої 

не відображає бухгалтерська звітність. Тобто ця методика не дозволяє 

виявити діяльність, яка шкодить суспільству, наприклад, при виробництві 

продукції, небезпечної для здоров'я споживачів. Також вона не дозволяє 

виявити діяльність, в процесі здійснення якої порушуються норми 

законодавства, якщо дані, що характеризують зазначену діяльність, в 

повному об'ємі відображає бухгалтерська звітність (наприклад, незаконне 

використання іноземної робочої сили). Тобто методика не дозволяє виявити 

діяльність, в якій присутні критерії неправомірності і шкідливості, при 

повному відображенні даних, що характеризують зазначену діяльність, в 

бухгалтерській звітності. 

2. Методика за показником зайнятості (італійський метод)
1
  

Методика розроблена італійською статистичною службою ІСТАТ. У 

методиці використовуються дані обстеження домашніх господарств, а саме 

дані про затрати робочої сили. Перевагою цієї методики є спосіб складання 

питальника, що містить згадки не про доходи, а лише про загальну кількість 

відпрацьованого часу. Таким чином, підвищується надійність опитування, 

оскільки не задається пряме питання про доходи. 

Оцінка ВВП на основі вибірки може формуватися за формулою: 

ВВП=(Тч/Тз) * Тз * W, 

де Тч – середнє загальне відпрацьоване число годин за рік, згідно з 

даними опитування; Тз – офіційно зареєстрована кількість зайнятих в 

                                                 
1 Бурбело О.А., Калашников М.М. Детінізація економіки: організаційно-правові проблеми : 

монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. 191 с. 
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економіці; W – продуктивність праці по народному господарству, вирахувана 

за ВВП. 

Розбіжність між розрахунковою і офіційною величиною ВВП 

характеризує розмір прихованої економіки. З огляду на зазначене, можна 

виокремити наступні «слабкі місця» застосування цієї методики:  

 По-перше, ця методика вимагає значних затрат трудових ресурсів 

(що підвищує вартість її застосування).  

 По-друге, ця методика дозволяє виявити лише тіньовий обіг, який 

створюється безпосередньо в процесі виробництва, розподілу або реалізації 

(обміну) і який не відображений у бухгалтерській звітності. Тобто методика 

не дозволяє виявити діяльність, в межах якої присутні критерії 

неправомірності і шкідливості, при повному відображенні даних, що 

характеризують зазначену діяльність, в бухгалтерській звітності (наприклад, 

порушення вимог до якості товарів (робіт, послуг), що випускаються, коли 

дані про випущені товари (роботах, послугах) містяться в бухгалтерській 

звітності). 

 По-третє, за допомогою цієї методики не може бути виявлена 

діяльність, не пов'язана безпосередньо з виробничим процесом, дані про яку 

не відображаються в бухгалтерській звітності (наприклад, незаконне 

використання податкових пільг). 

3. Методика, заснована на аналізі попиту на гроші 
1
 

 Існує безліч різновидів цієї методики, але, загалом, суть зводиться до 

використання гіпотези про те, що в тіньовій економіці при здійсненні 

операцій перевага віддається готівці. Таким чином, в рамках даної методики 

розмір грошового агрегату Мо є індикатором тіньової економіки. Чим вище 

величина Мо, тим більший об'єм тіньової економіки за інших рівних умов. 

Слід зазначити, що ця методика також враховує, що величина Агрегат* 

Мо визначається не лише об'ємом тіньової економіки, але і величиною 

доходів населення, його перевагою відносно здійснення платежів в тій або 

іншій формі, ставкою банківського відсотка, швидкістю обороту фінансів, 

величиною прямого і непрямого оподаткування та іншими чинниками. 

Ведучи мову про особливості імплементації такої методики, слід 

зазначити, що не всі операції в неофіційній економіці здійснюються за 

допомогою готівки. Наприклад, існують також варіанти безготівкових 

розрахунків і бартерних обмінів. Крім того, важко встановити, чи відповідає 

швидкість грошового обороту в тіньовому секторі економіки швидкості 

обороту в офіційному секторі. Також ця методика не дозволяє виявити 

тіньову діяльність на етапах виробництва і споживання, оскільки на цих 

етапах не задіяний грошовий оборот. Ну і, нарешті, методика, заснована на 

аналізі попиту на гроші може бути використана лише на макрорівні. 

4. Методика, заснована на використанні кореляційно-регресивних 

                                                 
1 Feige E.L. Defining and estimating underground and informal economies: The new institutional 

economics approach. World Development. 1990. Vol. 18. №7. P. 989-1002. 
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моделей 
1
. 

Ця методика заснована на побудові регресійних рівнянь, що 

характеризують зв'язок значень факторів, що описують причини появи 

тіньової економіки, з величиною тіньової економіки, оціненої за якими-

небудь непрямими індикаторами. Таким чином, знаючи в майбутньому 

величину факторів, можна з певною часткою впевненості оцінити величину 

тіньової економіки. 

Перевагою даної методики є можливість використання не одного, а 

низки індикаторів (наприклад, кількість податкових правопорушень, частка 

готівки в обороті, рівень безробіття). Це дає безперечну перевагу, оскільки 

тіньова економіка виявляється не лише в якійсь одній галузі економіки на 

якомусь одному індикаторі, а на багатьох відразу. Тому використання 

більшої кількості індикаторів може дати точніші оцінки для такого явища. 

Ефективність даної методики багато в чому визначається тим, 

наскільки коректно оцінений об'єм тіньової економічної діяльності за 

допомогою певних непрямих індикаторів, для того, щоб визначити 

залежність між значеннями факторів і величиною тіньової економіки.  

На основі вищевикладеного, аналізуючи переваги і недоліки 

запропонованих прикладних методик, відзначимо характеристики, якими 

повинен володіти методичний підхід до виявлення тіньової економічної 

діяльності на рівні суб'єкта господарської діяльності. 

По-перше, для досягнення ефекту широкомасштабності його 

використання на практиці він повинен мати низьку трудомісткість. На наш 

погляд, цими якостями може володіти методичний підхід, створений на 

основі аналізу даних, суб'єктів господарювання, що містяться в 

бухгалтерській звітності суб'єктів господарської діяльності. 

По-друге, в методичному підході слід використовувати систему 

індикаторів, що характеризують тіньову діяльність з різних сторін, в різних 

формах її прояву. Зокрема, мають бути застосовані індикатори, що 

характеризують тіньову діяльність, як здійснювану безпосередньо в рамках 

виробничого процесу, так і ту, що виникає при контактах з бізнес-оточенням 

(наприклад, порушення вимог до якості товарів (робіт, послуг), що 

випускаються, ухилення від оподаткування). Крім того, ці індикатори 

повинні відображати різні ознаки тіньової діяльності, тобто її протиправний і 

шкідливий характер, а також невідображення або викривлення даних про 

тіньову діяльність в бухгалтерській звітності. 

По-третє, на відміну від перерахованих вище методик, методичний 

підхід, що доцільно розробити, повинен дозволяти визначати тіньову 

діяльність, що має найбільш негативні наслідки для офіційної економіки. 

Цього можна досягти шляхом обліку переваг особи, яка приймає рішення, 

стосовно характеристик тіньової діяльності, до яких пропонуємо віднести 

                                                 
1 Варналій З.С., Гончарук А.Я., Жаліло Я.А. та ін. Тіньова економіка: сутність, особливості 

та шляхи легалізації; за ред. З.С. Варналія. Київ: НІСД, 2013. С.355-360. 
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наступні: 

 рівень впевненості в здійсненні тіньової діяльності;  

 частка тіньової діяльності в економічній діяльності суб'єкта;  

 розмір збитку, заподіяного суспільству (членам бізнесу-

оточення) від здійснення тіньової діяльності. 

Слід зазначити, що в наш час податковими органами різних країн 

робляться спроби розробки методичних підходів до виявлення платників 

податків, що ухиляються від сплати податків, тобто до виявлення тіньової 

діяльності на рівні підприємств. Але дані підходи охоплюють лише частину 

тіньової діяльності, що виявляється тільки у взаємовідносинах з державними 

органами і пов'язаною лише зі здійсненням фінансових потоків. Тобто 

тіньова діяльність, яка може виникати у відносинах з іншими членами бізнес-

оточення, а також на етапі виробництва продукції і її споживання, в межах 

цих методичних підходів не розглядається, що свідчить про обмеженість цих 

підходів для цілей дослідження. 

Внаслідок застосовування наведеного вище методичного 

інструментарію, можна виявляти різноманітні види та напрями тіньової 

діяльності, як на рівні держави так і підприємницьких структур. Вітчизняні 

та іноземні дослідники «тіньового» сектору пропонують різні класифікаційні 

критерії для групування видів тіньової діяльності 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
. У табл. 1 наведено 

зведену структуризацію найвагоміших критеріїв, за якими доцільно 

розподіляти різновиди тіньових активностей підприємств на сучасному етапі 

економічного розвитку.  

Відзначимо, що одними з найбільш перспективних методів аналізу 

тіньової діяльності на рівні підприємств є балансовий метод і метод 

непрямих індикаторів, який може бути розширений шляхом використання 

методу прихованої змінної. При цьому виявити невідповідності між вхідними 

та вихідними потоками, а також визначити значення непрямих індикаторів, 

які свідчать про здійснення тіньової діяльності, для суб'єкта господарювання 

за його звітністю можна трьома основними способами:  

1. З огляду на специфіку побудови деяких непрямих індикаторів, 

збільшення або зменшення їх значень може свідчити про збільшення або 

                                                 
1 Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання : аналіт. Огляд. Київ : Нац. 

акад. внутр. справ, 2017. 152 с. 
2 Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: монографія / Кер. авт. кол. доц. 
І.О. Ревак. Львів: Львівський ДУВС, 2016. 220 с. 
3 Кормишкина Л.А., Лизина О.М. Теневая экономика: учебное пособие. Саранск : Мордов. 

ун-т, 2009. 136 с. 
4 Предборський В.А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. 

Питання теорії та методології : монографія. Київ: Кондор, 2005. 613 с. 
5 Борщук Є.М., Ліпенцев А.В., Заверуха М.М. Теоретико-прикладні основи детінізації 
економіки України. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 43. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_43_5 
6 Гринів Л. С., Кічурчак М.В. Національна економіка: навч. посібн. Львів : Магнолія-2006, 

2008. 464 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672505
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зменшення тіньової складової в діяльності суб'єкта. 

Таблиця 1 - Узагальнена класифікація видів тіньової діяльності 

підприємств* 
Класифікаційний 

критерій 

Види тіньової діяльності (ТД) підприємств 

За характером діяльності 
з точки зору меж 

економічного 

виробництва 

- економічна 
- неекономічна 

За секторальною 

приналежністю суб'єктів 

економічної діяльності 

ТД, здійснювана:  

- нефінансовими корпораціями (підприємствами),  

- фінансовими установами,  

- органами державного управління, 

- домашніми господарствами тощо 

За юридичним статусом 
суб'єктів 

- ТД, здійснювана зареєстрованими суб’єктами підприємництва 
(юридичними особами, фізичними особами-підприємцями 

тощо); 

- ТД, здійснювана незареєстрованими суб’єктами 
підприємництва; 

За ступенем законності - ТД, що ведеться з порушенням норм законодавства  

- ТД, що ведеться без порушенням норм законодавства  

За характером результату 
економічної діяльності 

- продуктивна; 
- непродуктивна (фіктивна) 

За стадіями суспільного 

відтворення 

ТД, що виникає на етапах: 

- виробництва,  

- розподілу,  
- обміну;  

- споживання 

За видами ринків - ТД на ринках товарів і послуг; 
- ТД на ринку робочої сили; 

- ТД на фінансових ринках тощо 

За характером 

взаємовідносин суб’єкта 
господарювання 

- ТД в процесі взаємодії з постачальниками (підрядниками); 

- ТД у взаємовідносинах з покупцями; 
- ТД на рівні взаємодії з персоналом; 

- ТД при взаємодії з державними органами влади; 
- ТД на етапі взаємодії із навколишнім середовищем  

За формою власності 

суб’єктів тіньової 

діяльності 

- ТД державних підприємств (організацій); 

- ТД приватних підприємств; 

- ТД некорпоративних економічних одиниць 

За етапами виробництва - ТД на етапі придбання сировини; 

- ТД на етапі переробки (обробки) матеріальних ресурсів; 

- ТД на етапі реалізації готових виробів, в тому числі в умовах 
реалізації зовнішньоекономічних операцій 

За типом інформації про 

тіньову діяльність 

- ТД, інформація про яку відстежується за даними офіційної 

фінансової звітності; 

- ТД, для виявлення якої необхідні додаткові (найчастіше, 
закриті, конфіденційні) інформаційні джерела 

* Примітка: структуровано авторами  

 

2. Невідповідності і значення можна визначити завдяки порівнянню з 

деякими нормативними значеннями, отриманими експертним шляхом або з 
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використанням надійної інформації для суб'єктів господарювання, що 

випускають подібні товари (роботи, послуги) і використовують схожу 

технологію. Істотне відхилення від нормативного значення може свідчити 

про здійснення тіньової діяльності. Зазвичай нормується питомі витрати 

різних видів ресурсів на створення одиниці продукції. Відзначимо наступний 

недолік вказаного підходу: процес отримання нормативних значень досить 

трудомісткий, оскільки для їх оцінки потрібно детально проаналізувати 

технологічний процес і врахувати його особливості для кожного 

розглянутого суб'єкта. 

3. Невідповідності і значення можуть бути визначені шляхом 

порівняння з деякими усередненими значеннями показників, отриманими для 

суб'єктів господарювання (еталонних підприємств), що випускають подібні 

товари (роботи, послуги) і мають схожі технологічні процеси, в результаті 

перевірок господарської діяльності яких контролюючими органами не було 

виявлено тіньової складової. Ці усереднені значення можуть бути оцінками 

нормативних значень.  

Серед переваг такого підходу можна виокремити наступні: 

 процес розрахунку середніх значень менш трудомісткий, ніж 

розрахунок нормативних значень; 

 цей підхід дозволяє врахувати відмінності в умовах ведення 

господарської діяльності, відмінності у використовуваному обладнанні і рівні 

підготовки персоналу тощо. 

Із зазначених способів для формування індикаторів тіньової активності 

підприємств, на нашу думку, найбільш доцільно застосовувати перший і 

третій, оскільки вони менш трудомісткі в порівнянні з другим методом. 

Використання балансового методу і методу непрямих індикаторів в 

дослідженні тіньової діяльності передбачає визначення деяких нормативних 

значень економічних показників або диспропорцій між цими показниками 

відповідно до видів діяльності. З огляду на те, що в бухгалтерській звітності 

вказується тільки основний вид діяльності, то тільки для нього можна 

сформувати відповідні нормативні показники або визначити диспропорції. 

Таким чином, інші види діяльності у пропонованій класифікації не будуть 

задіяні. 

 

 

 

7.4 Вплив бюджетної реформи на місцеві бюджети та 

спроможність територіальних громад 

Наразі, в Україні, як і більшості країн світу, існують певні питання 

сприяння регіональному розвитку. Не зважаючи на певні зусилля влади та 

щорічні програми та стратегії, існують певні фінансові аспекти, які не 

дозволяють у повній мірі забезпечити поточні потреби певного регіону та 

територіальної громади. Згідно зі ст. 140 Конституції України територіальна 

громада – це жителі села, селища, міста чи добровільне об'єднання жителів 
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кількох сіл у сільську громаду
1
. Відповідно до норм чинного законодавства 

територіальна громада має певні права, які дозволяють їм самостійно 

вирішувати питання місцевого значення: «місцеве самоврядування в 

Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду 

жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України»
2
. 

Функціонування органів місцевого самоврядування потребує певних 

фінансових ресурсів, які спроможні забезпечити соціальні гарантії населення 

регіону, визначені Конституцією України. А саме, ст. 46 Конституції 

передбачено, що «Громадяни мають право на соціальний захист, що 

включає…, передбачених законом. Це право гарантується 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 

державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними»
1
. Відтак, будь-яка територіальна громада потребує певних 

ресурсів для виконання покладених на неї функцій. Основним джерелом 

формування цих ресурсів є кошти, які справляються на території певного 

регіону та перераховуються до бюджету відповідного рівня.  

В Україні існує бюджетна система, яка передбачає розв’язання завдання 

соціально-економічного розвитку певної території. Відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «бюджет місцевого 

самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання 

фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень 

місцевого самоврядування»
3
. 

Усі місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується закріпленням за 

ними відповідних джерел доходів бюджету, правом місцевих органів влади 

визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до 

законодавства України, правом відповідних місцевих рад самостійно і 

незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві 

бюджети
4
. 

                                                 
1 Конституція України. № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року, у поточній редакції від 

01.01.2020, підстава – 27-IX [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
aws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення – 15.10.2021) 
2 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР, від 21 травня 

1997 року, № 1639-IX, поточна редакція від 14.07.2021, підстава – 1639-IX. [Електронний 
ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата 

звернення – 15.10.2021) 
3 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР, від 21 травня 
1997 року, № 1639-IX, поточна редакція від 14.07.2021, підстава – 1639-IX. [Електронний 

ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата 

звернення – 15.10.2021) 
4 Місцеві бюджети [Електронний ресурс]. URL: https://mof.gov.ua/uk/local-budgets. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1639-20#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1639-20#n97
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Наразі існує значна кількість правових актів, що регулюють 

формування, наповнення та виконання місцевих бюджетів. Також, ними 

визначено їхні правові засади. Зокрема: 

Бюджетний кодекс України; 

Закони України (зі змінами і доповненнями): 

Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР,;  

Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV;  

Про добровільне об’єднання територіальних громад від 05.02.2015 №157-

VIII; 

Про Державний бюджет України на відповідний рік та інші. 

Так, Бюджетним кодексом України (БКУ) п. 34, ст. 2 визначено, що 

«місцеві бюджети – бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні 

бюджети та бюджети місцевого самоврядування»
1
. У свою чергу п. 2 даної 

статті передбачено, що «бюджети місцевого самоврядування – бюджети 

сільських, селищних, міських територіальних громад, а також бюджети 

районів у містах (у разі утворення районних у місті рад)»
1
. 

Наразі в Україні налічується 1952 місцевих бюджети, із яких 1528 

мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Кількість місцевих бюджетів України станом на 

01.01.2021  

Типи місцевих бюджетів 
Всього місцевих 

бюджетів 

з них мають взаємовідносини з 

державним бюджетом 

обласні бюджети, бюджет АРК 25 24 

бюджети міст республіканського \ 

обласного значення 

13 1 

районні бюджети 136 119 

бюджети об'єднаних територіальних 

громад 

1469 1438 

бюджети районів у містах обласного 

значення 

35 0 

бюджети міст районного значення 6 0 

бюджети селищ міського типу 39 0 

бюджети сільрад (сіл) 229 0 

Разом 1952 1582 

Джерело: наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 2020 року № 756 

 

У Р. III. «Місцеві бюджети» БКУ, а саме гл. 11. «Надходження та 

витрати місцевих бюджетів» передбачено перелік основних дохідних джерел 

та напрями видатків бюджетів, а також його складову «бюджет розвитку», 

основним призначенням якої є фінансування капітальних видатків розвитку 

території. 

                                                 
1 Бюджетний кодекс України. № 2456-VI від 8 липня 2010 року, поточна редакція від 

29.09.2021, підстава – 1727-IX. [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456 - 17#Text. (дата звернення – 15.10.2021) 
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Враховуючи, що основним джерелом дохідної частини місцевих 

бюджетів є податкові надходження у Податковому кодексі України (ПКУ) 

передбачено перелік загальнодержавних (обов'язкових до сплати на усій 

території України) та місцевих (встановлених відповідно до переліку і в 

межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ) податків та зборів (табл. 

2). 

Таблиця 2 – Перелік загальнодержавних та місцевих податків та 

зборів
1
 

Загальнодержавні податки та збори Місцеві податки 

податок на прибуток підприємств 

податок на доходи фізичних осіб 
 податок на додану вартість 

акцизний податок 

екологічний податок 
рентна плата 

мито 

податок на майно 

єдиний податок 
збір за місця для паркування транспортних 

засобів; 

туристичний збір 

 

Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і 

місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Зокрема:  

- Доходи загального фонду  

Податок на доходи фізичних осіб  

Єдиний податок  

Плата за землю  

Інші податки та збори  

Акцизний податок з пального  

Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів.  

- Доходи спеціального фонду  

Власні надходження бюджетних установ  

Митний експеримент для ремонту доріг  

Екологічний податок  

Інші надходження  

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту  

Кошти від продажу землі 

Варто зазначити, що найбільшу частку доходів місцевих бюджетів 

України становлять надходження від загальнодержавних податків та зборів. 

А місцеві податки і збори становлять у середньому до 35%, що значно 

знижує спроможність місцевих органів влади виконувати власні 

повноваження та забезпечувати реалізацію програм регіонального розвитку. 

Адже, така залежність на пряму впливає на хід реалізації принципів 

бюджетної політики на місцях. Зокрема, недоотримання певних джерел на 

                                                 
1 Податковий кодекс України. 2755-VI, від 2 грудня 2010 року, поточна редакція від 

01.08.2021, підстава – 1600-IX [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення – 10.10.2021) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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загальнодержавному рівні, автоматично скорочує наповнення відповідного 

місцевого бюджету, і як наслідок призводить до недофінансування певних 

статей видатків. 

З метою розв’язання зазначених проблем в Україні було розпочато 

чергову реформу бюджетної системи. Так, 2014 р. Урядом було ухвалено 

«Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні»1. Концепцією було передбачено розширення 

повноважень місцевих органів влади щодо управління медициною, освітою, 

комунальним господарством, а також забезпечення фінансової автономії 

місцевих бюджетів.  

З 2015 року розпочато реформування бюджетної системи в контексті 

децентралізації та запроваджено нову систему міжбюджетних відносин. 

Реформа міжбюджетних відносин та зміни до податкового законодавства, 

мала певні позитивні зміни, зокрема: 

сприяли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих 

бюджетів; 

забезпечили формування нових прогресивних відносин в управлінні 

бюджетними ресурсами; 

створили умови для мотивації органів місцевого самоврядування до 

нарощування дохідної бази місцевих бюджетів
2.
 

На першому етапі була зміцнена фінансова спроможність місцевих 

бюджетів та забезпечено надання якісних суспільних послуг завдяки 

розширення видаткових повноважень органів місцевого самоврядування. 

Отже, за своїм змістом, запровадження децентралізації в Україні мало 

два важливі результати:  

повна та своєчасна сплата податків жителями громади;  

зменшення витрат на утримання органів місцевого самоврядування. 

Отже, сучасна практика формування дохідної бази місцевих бюджетів 

ґрунтується на певних податкових важелях, які є інструментом 

макроекономічної політики, спрямованої на економічне зростання, розвиток 

виробництва та підтримання повної зайнятості. Проте, окрім фіскальної 

функції, податки виконують економічну (регулюючу) функцію. Збільшуючи 

чи знижуючи податкове навантаження, держава може впливати на 

відтворювальний процес. Збільшуючи податкову ставку чи надаючи певні 

податкові пільги можна стимулювати чи стримувати розвиток окремих 

галузей. Одним із напрямів податкової політики є визначення того, які 

суб'єкти (підприємства чи громадяни) переважно формуватимуть доходи 

бюджету.  

                                                 
1 Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальну організацію 

влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р. 
[Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text 

(дата звернення – 10.10.2021) 
2 Улютін Д. Бюджетна децентралізація: головні виклики та досягнення [Електронний 

ресурс]. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12661 (дата звернення – 15.10.2021) 
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На підтримку даної тези варто зазначити, що певні позитивні зрушення 

відбулись. Так, було розширено загальний фонд місцевих бюджетів шляхом 

передачі з державного бюджету:  

100% плати за надання адміністративних послуг,  

100% державного мита,  

10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. 

Крім того, джерела наповнення місцевих бюджетів розширено також завдяки 

запровадженню акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, 

нафтопродукти) за ставкою 5% вартості реалізованого товару. База 

оподаткування розширюється через стягнення податку на нерухомість 

відтепер і з комерційного (нежитлового) майна та податку на автомобілі з 

великим об’ємом двигуна. До місцевих бюджетів зараховуватиметься 80% 

екологічного податку, замість 35%. 

Значні переваги отримали громади, бюджети яких прирівняли до 

бюджетів міст обласного значення і районів, і, крім зазначених податків, 

одержали ще й 60% ПДФО, а також інші доходи. 

Проте, як показує офіційна статистика, ситуація щодо виконання 

планових показників місцевих бюджетів є доволі не стабільною. І якщо 

2015 року, з моменту початку реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні приріст доходів 

становив майже 50 %, то 2021 року, у порівнянні з 2019 роком (за 9 місяців) 

виконання значно скоротилось, і за відсотковим, і за грошовим виміром 

(табл. 3). 

Таблиця 3 – Виконання запланованих доходів місцевих бюджетів 

України станом на 01.10.2019-2021 рр.  

Стаття доходів 

Станом на 
01.10.2019 

Станом на 
01.10.2020 

Станом на 
01.10.2021 

млн грн % млн грн % млн грн % 

РАЗОМ 416948,5 74,26 336425,9 71,16 385871,3 73,72 

Податкові надходження 196424,5 75,44 203447,0 70,39 244420,0 76,03 

Неподаткові надходження 17832,6 79,62 13686,2 68,95 17955,1 78,27 

Доходи від операцій з капіталом 2040,7 61,08 2023,9 53,15 2217,5 49,78 

Від органів державного управління 200186,7 72,90 116623,5 73,28 120872,8 69,54 

Від Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ 

26,1 15,17 132,6 72,82 29972,1 78,59 

Цільові фонди 437,8 73,75 512,4 65,16 376,1 54,09 

Джерело: складено авторами за даними: https://openbudget.gov.ua/national-budget/incomes 

 

За 9 місяців 2021 року загальні доходи виконано на 73,72%, у той час, 

як 2019 р. виконання становило 74,26%. Аналогічна ситуація відмічається й 

за усіма джерелами наповнення бюджетів. 

Оперативна статистика за 10 місяців поточного року зазначає, що до 

загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) надійшло 281 772,6 млн гривень. Приріст надходжень до 
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загального фонду проти січня-жовтня 2020 року (у співставних умовах) склав 

20,6% або + 48 120,8 млн гривень.  

Виконання за 10 місяців 2021 року річних затверджених показників 

доходів загального фонду складає 86,6. Міжбюджетні трансферти за січень-

жовтень 2021 року Урядом, згідно з бюджетним законодавством, забезпечено 

у січні-жовтні 2021 року перерахування міжбюджетних трансфертів 

місцевим бюджетам в обсязі 137923,6 млн грн, що складає 95,7% від 

передбачених розписом асигнувань на січень-жовтень 2021 року, зокрема:  

- базова дотація перерахована в сумі 13 085,9 млн грн або 100% до 

розпису асигнувань;  

- освітня субвенція перерахована в сумі 81 148,9 млн грн або 99,5% до 

розпису
1. 

Отже, як свідчать дані табл. 3 та оперативна статистика, ситуація з 

наповненням місцевих бюджетів України є доволі складною. Не зважаючи на 

певні реформи, значна частина надходжень формується за рахунок 

міжбюджетних трансфертів (коштів, які безоплатно і безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого), що вказує на дотаційність 

бюджетів. 

Відповідно ст. 96,97 БКУ міжбюджетні трансферти поділяються на 

(рис. 1): 

1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету 

місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій); 

2) субвенції; 

3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з 

місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій); 

4) додаткові дотації
2
. 

Так, відповідно до даних табл. 3 за 9 місяців 2019-2021 рр. структура 

надходжень дещо змінилась. Позитивним фактором стало скорочення 

питомої ваги трансфертів (рис. 2). Якщо 2019 р. їхня частка становила 48,1% 

то 2021 р. – 31,32%. Проте їхній вплив на бюджети й надалі залишається 

доволі вагомим, адже становить більше ніж третину усіх надходжень, що 

вказує на значну залежність місцевих органів влади від рішень уряду. 

 

                                                 
1 Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів Виконання доходів місцевих бюджетів 

за січень-жовтень 2021 року. [Електронний ресурс]. URL: 
https://mof.gov.ua/storage/files_2021_.pdf 
2 Бюджетний кодекс України. № 2456-VI від 8 липня 2010 року, поточна редакція від 

29.09.2021, підстава – 1727-IX. [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456 - 17#Text. (дата звернення – 15.10.2021) 
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базова дотація

субвенції на здійснення державних програм 
соціального захисту

додаткова дотація на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 

надання пільг, встановлених державою

додаткова дотація на здійснення переданих 
з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я

субвенція на виконання інвестиційних 
проектів

освітня субвенція
субвенція на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

медична субвенція

субвенція на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 

спостереження

субвенція на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених 

пунктах
інші додаткові дотації та інші субвенції

  
Рисунок 1 – Трансферти з Державного бюджету України місцевим 

бюджетам 
Джерело: складено авторами за ст. 97 Бюджетний кодекс України  

 

 
Рисунок 2 – Структура надходжень місцевих бюджетів за 9 місяців 

2019-2021 років, % 
Джерело: https://openbudget.gov.ua/national-budget/expenses?class=economic&view=table 
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Така залежність має негативний вплив та потребує певних реформ у 

напрямі міжбюджетних відносин, які є основним інструментом підвищення 

якості управління місцевими фінансами. 

Відтак постає питання щодо упорядкування бюджетного устрою; 

формування чіткого та стабільного розмежування податкових повноважень 

та закріплення доходних джерел за бюджетами різних рівнів; формування та 

розвиток об'єктивних та прозорих механізмів фінансової підтримки місцевих 

бюджетів. 

Проте, сьогодні, певні політичні партії пропонують внести певні зміни 

до чинного законодавства та вплинути на стан наповнення місцевих 

бюджетів. 

15.09.2021 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект 

Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 6062
1
, 

відповідно до якого у 2023 році передбачено скасування бюджету розвитку, а 

його доходи включити до складу загального фонду місцевих бюджетів.  

Нагадаємо, що на сьогодні однією із складових спеціального фонду 

місцевого бюджету, відповідно до п. 1, ст. 69 Бюджетного кодексу України, є 

надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів. Ст. 71 БКУ визначено 

перелік надходжень та витрат даного бюджету. Відповідно до п. 3 ст. 71 

Кодексу передбачено, що «капітальні видатки бюджету розвитку 

спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання 

інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію 

об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства 

тощо…..»
2
. 

Відтак виникає питання щодо фінансування делегованих повноважень. Адже, 

скасування бюджету розвитку, доходи якого мали цільовий характер, у 

результаті призведе до скорочення капітальних видатків та 

переформатування їх у поточні. Як результат – бюджети будуть змушені 

скоротити фінансування місцевих програм соціально-економічного розвитку 

та інше.  

Варто зазначити, що капітальні видатки місцевих бюджетів за сім років 

реформи децентралізації зросли на понад 60% – і за 2020 рік склали 96,8 

млрд грн. До децентралізації більшість територіальних громад були надмірно 

подрібненими та не могли надавати відповідні послуги своєму населенню. 

Коли ж органи місцевої влади отримали повноваження на управління 

фінансами – доходи місцевих бюджетів у 2020 році збільшилися до близько 

304 млрд грн. А обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів за 2020 рік 

склав 96,8 млрд грн, що на 5,6 млрд гривень більше, ніж у 2018 році. Для 

                                                 
1 . Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України від 15.09.2021. №6062. 

[Електронний ресурс]. – URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72776 
2 Бюджетний кодекс України. № 2456-VI від 8 липня 2010 року, поточна редакція від 

29.09.2021, підстава – 1727-IX. [Електронний ресурс]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456 - 17#Text. (дата звернення – 15.10.2021) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72776
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порівняння, у 2015 році капітальні видатки місцевих бюджетів становили 

32,2 млрд грн
1
.  

Також, відповідно до даного законопроекту, громади не зможуть 

зберігати кошти на депозитних рахунках, та належно планувати розвиток. 

Проте, наразі, громадам дозволено розміщувати на депозитних рахунках 

тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів, а дохід з таких операцій 

зараховується до загального фонду бюджету. Впровадження даної норми 

призведе до втрати даного джерела надходження бюджету.  

Ще одним заперечливим фактом прийняття даного законопроекту є 

пропозиція: «частину четверту статті 103
2
 доповнити абзацом такого змісту: 

“Залишки коштів за освітньою субвенцією, не використані протягом 

наступного бюджетного періоду, вилучаються до державного бюджету”». 

Проте, такий підхід матиме лише негативний вплив на розвиток освіти в 

громадах. Адже, існуюча практика накопичення залишків освітньої субвенції 

дозволяє місцевим органам влади оптимізувати заклади освіти та планувати 

їх оновлення та розвиток.  

Відтак, запропоновані зміни негативно вплинуть на наповнення 

місцевих бюджетів, а також значно порушують конституційні права громад, 

зокрема у частині зарахування коштів від продажу комунального майна до 

державного бюджету (п. 53 Проекту «…70 відсотків до спеціального фонду 

державного бюджету та спрямовуються на розвиток та поліпшення 

екологічного стану зрошуваних та осушених систем за рішенням Кабінету 

Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм), 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету…»). 

Отже, новації пропонованого Проекту, негативно вплинуть, як на 

громади, так і бюджет загалом. Адже, перерозподіл існуючих джерел 

наповнення бюджету та вилучення наданих субвенцій, у решті решт, 

призведе до «апатії» місцевих органів влади та небажання сприяти 

регіональному розвитку, залученню інвестицій та оптимізації наповнення 

бюджетів
2
. 

 

 

                                                 
1 https://decentralization.gov.ua/news/13783 
2 Коваль В.В., Сукач О.М. Послаблення можливостей місцевих бюджетів в контексті 

запропонованих законотворцями змін. Економіко-правова політика в умовах світової 

кризи: проблеми і шляхи подолання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції. 25 листопада 2021 року, м. Черкаси. СУРА. 
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РЕЗЮМЕ 
В складних реаліях епохи Постмодерну або Четвертої промислової 

революції Україна торує шлях до створення заможного та процвітаючого 

суспільства. Це доволі складне завдання і для його реалізації економічна система 

потребує суттєвого реформування з векторним розширенням власних 

потенційних можливостей. На цьому складному шляху присутні значні перепони 

політичного, ментального, військового, медичного тощо змісту, які суттєво 

гальмують зусилля соціуму щодо формування розвиненої держави. Для 

вирішення цього національно значимого завдання вагому роль повинні 

відігравати учені, зокрема і гуманітарного напряму. У цьому контексті головною 

метою подання матеріалів до монографії було патріотичне бажання вітчизняних 

учених, значна частина із яких є дійсними членами Академії економічних наук 

України, зробити свій внесок у вирішення окремих проблем економічного 

розвитку України.  

У цій монографії висвітлено погляди учених Національної академії наук, 

Національної академії аграрних наук, національних навчальних закладів 

економічного, сільськогосподарського, військового профілів щодо стратегічних 

та поточних засад подальшого соціально-економічного розвитку. Науковий 

доробок учених представлено у формі парадигмальних та концептуальних засад, 

механізмів, схем, моделей тощо, які обґрунтовано у процесі дослідження 

вибраного об’єкта. Особливою науковою цінністю цього доробку є аналітичне 

обґрунтування, що переконує у достовірності зроблених висновків та пропозицій. 

Значну увагу у структурі монографії приділено проблемам та засобам їх 

вирішення у галузях агропромислового комплексу, державного менеджменту та 

страхування, що в теперішніх умовах розвитку України є особливо актуальним. 

Належне юридичне обгрунтування пропонованих заходів формує реалістичне 

сприйняття висвітлених поглядів та віддзеркалює особистісні наукові позиції 

учених. Окремі підрозділи монографії представлено як складові наукових тем, які 

здійснюються на замовлення центральних державних органів влади та 

виконуються за рахунок бюджетного фінансування, що є свідченням наукової 

значимості національного рівня.  

Представлений у монографії науковий доробок учених щодо економічних і 

юридичних засад економічного зростання, беззаперечно сприятиме пошуку 

ефективних шляхів подальшого суспільного розвитку України. 
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