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KAPITEL 1 / CHAPTER 1.  
CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING AS A SYSTEM  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА КАК СИСТЕМЫ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-030 

 
Введение  
 
Считается, что системные науки – теория систем, системный анализ, 

системотехника и другие, представляют собой прогрессивный подход к 
проведению научных исследований. Все их можно не совсем корректно, но зато 
одним термином определить, как «системный подход». Системный подход 
позволяет рассматривать объект исследования как целостную систему и таким 
образом избежать односторонности по отношению к нему.  

Специалисты в области бухгалтерского учёта часто используют по 
отношению к учёту термины «система», «подсистема», «системный подход», 
однако за редким исключением за этими словами не кроятся в 
действительности попытки системного взгляда на проблему – рассмотрение 
бухгалтерского учёта как единой системы. Да и среди авторов, которые 
серьёзно пытаются применить системный подход к изучению учёта, не всегда 
проявляется понимание того, что же это такое – системный подход к решению 
проблем бухгалтерского учёта. Безусловно, такие попытка уже делались, и 
будут в перспективе, и таким образом мы всё больше будем приближаться к 
пониманию сути бухгалтерского учёта как системы. Тем более что описание 
системы бухгалтерского учёта, может быть, даст возможность сблизить 
позиции многих учёных по спорным вопросам. 

Рассмотрение бухгалтерского учёта в рамках системного подхода 
осуществлялось ещё с 70-80-х годов 20 века, когда системные науки были на 
пике своего развития и применения в экономике и управлении. В этом 
отношении следует отметить труды В,Ф. Палия и Я.В. Соколова [1, 2],  
А.Н. Кузьминского и В.В. Сопко [3, 4].Среди авторов, которые рассматривают 
систему бухгалтерского учёта исходя из положений теории систем в последние 
годы, можно отметить следующих: С.Ф. Голов [5], Жук В.М. [6],  
С.В. Ивахненков [7], Ю.А. Кузьминский [8], А.М. Петров [9], О.М. Петрук [10], 
М.Г. Чумаченко и М.С. Пушкаря [11, 12], М.М. Шигун [13], а также  
Н.А. Гура, З.В. Гуцайлюк, В.В. Кузнецова, Т.Г. Мареныч, Л.В. Нападовская, 
Л.К. Никандрова, Я.В. Олейник, и многие другие. 

Целью исследований является раскрытие бухгалтерского учёта в терминах 
теории систем. 

 
 
1.1. Определение системы и бухгалтерского учета 
 
То, что бухгалтерский учёт представляет собой систему, и что к его 

исследованию можно успешно применять системный подход подтверждают 
многие авторы, но какая это система, что она собой представляет – все видят 
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по-разному. Определимся с исходными терминами, которые используются в 
данной работе: «система» и «бухгалтерский учёт».  

Существует очень большое количество определений системы (по мнению 
специалистов их несколько десятков). Большинство из них включает 
следующие составляющие: 1. Это нечто (целостный объект), выделенное из 
окружающей среды; 2. Это объект, включающий несколько составляющих 
(элементов); 3. Эти элементы между собой взаимосвязаны (наличие связей 
между элементами); 4. Некто (исследователь) выбрал эту целостность (систему) 
в качестве объекта исследования. Окончательное определение системы в этом 
случае может быть, например, таким: «система – это объект исследования, 
представляющий собой упорядоченное определенным образом множество 
элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное 
единство» [14, с. 236]. 

Существует не меньшее количество определений термина «бухгалтерский 
учёт». Все их можно разделить на две группы: официальные, те, которые даны 
в законах и подзаконных актах (стандартах, положениях) и неофициальные – 
те, которые даны исследователями в их трудах. Одним из основных различий в 
этих определениях являются составляющие, которые включаются в состав 
бухгалтерского учёта. Это расхождение хорошо видно из сопоставления двух 
законов о бухгалтерском учёте – украинского и российского. В первом из них 
бухгалтерский учёт определяется как «процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 
рішень» [15, ст.1]. Во втором дано такое определение: «Бухгалтерский учет – 
формирование документированной систематизированной информации об 
объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии 
с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности» [16, ст.1]. 

Как видим, в соответствии с украинским Законом в состав бухгалтерского 
учёта включается кроме бухгалтерского учёта, результатом которого является 
финансовая отчётность (финансовый учёт), и внутрихозяйственный 
(управленческий) учёт, а в России это только тот учёт, результатам которого 
является финансовая отчётность, то есть фактически финансовый учёт. 
Аналогичным образом распределяются и мнения многих авторов, пишущих о 
бухгалтерском учёте [17, с.53-81, с. 131-132]). И, тем не менее, можно с полным 
основанием говорить о системе бухгалтерского учёта хотя бы потому, что в 
этой системе проявляются основные свойства, характерные для систем – 
эмерджентность, иерархичность, коммуникативность, историчность, 
целеполагание. Чтобы показать это необходимо определить, к какому классу 
может относиться система бухгалтерского учёта, какова цель этой системы, и 
как можно разделить учёт на составляющие, отдельные подсистемы и каковы 
связи между ними.  
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1.2. Действующая классификация систем 
 
К наиболее часто предлагаемым в специальной литературе относятся 

следующие классификации:  
 по характеру связи с окружающей средой выделяют открытые системы 

(обмениваются с внешней средой энергией, веществом или информацией) и 
закрытые (такой обмен отсутствует).  

Бухгалтерский учёт – безусловно открытая система, во-первых, потому, 
что открытыми системами являются все предприятия – все они связаны с 
внешней средой, получая сырьё и материалы извне и реализуя продукцию или 
услуги, а учёт отражает эти взаимосвязи с внешней средой. Во-вторых, одним 
из итоговых результатов учёта является финансовая отчётность, которая 
используется для внутренних целей и предоставляется внешним пользователям. 

 по происхождению системы делят на три группы: естественные 
(созданные природой), искусственные или технические (созданные человеком) 
и социотехнические (или смешанные). Социотехнические системы создаются и 
развиваются с участием человека, его ценностей, опыта, культуры, традиций. 
Они включают как техническую, так и социальную, личностную составляющие.  

Учёт включает признаки как искусственной, так и социотехнической 
системы. То, что в учёте понимается как элементы метода учёта, представляет 
собой жёсткую искусственную систему [18, с. 202]. Однако результаты учётной 
деятельности зависят и от того, каким принципам следуют в своей 
деятельности бухгалтера, какие требования предъявляются к ним со стороны 
государства и руководства предприятия, каковы интересы самих бухгалтеров, 
ведущих учёт. И с этой точки зрения учёт, безусловно, социотехническая 
система. 

 по характеру поведения системы делят на детерминированные, в 
которых элементы взаимодействуют точно установленным образом, и 
вероятностные, поведение которых описывается законами теории вероятностей 
и математической статистики.  

В системе бухгалтерского учёта можно выделить и вероятностные и 
детерминированные составляющие. В методе учёта заложена 
детерминированная составляющая, так как после получения и обработки 
бухгалтерского документа бухгалтером, все его действия носят строго 
регламентированный характер, определяемый процедурами бухгалтерского 
учёта. Но реальная экономика вероятностна что и отражается на результатах 
учёта. Например, оценка по справедливой стоимости согласно МСФЗ 13[19] во 
многих случаях определяется условно, и в зависимости от её величины, 
определённой на предприятии, результаты в его финансовой отчётности будут 
изменяться. То же самое касается и учётной политики предприятия. По словам 
Я.В. Соколова, «разрешение предприятиям проводить свою учетную политику 
– это признание принципиальной невозможности получения точных 
бухгалтерских данных» [2, с. 486]. Поэтому систему бухгалтерского учёта, как, 
впрочем, и все социотехнические системы следует отнести к вероятностным 
системам [20, с.323]. 
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 по сложности структуры выделяют простые системы, которые 
характеризуются небольшим количеством элементов и связей между ними, (их 
поведение легко описывается математическими моделями) и сложные, с 
большим количеством элементов и связей между ними.  

По поводу сложности системы бухгалтерского учёта существует две точки 
зрения. По мнению В,Ф. Палия и Я.В. Соколова бухгалтерский учёт – это 
сложная система [21, с.6]. Другое мнение высказывает А.М. Петрук: 
«Бухгалтерський облік – це цілісна система невисокого рівня складності…» [10, 
с.155]. И в данном случае безусловно правы В.Ф. Палий и Я.В. Соколов. 

В бухгалтерском учёте можно выделить несколько подсистем с очень 
большим количеством элементов и связей между ними. Например, выделяют 
финансовый и управленческий учёт. А внутри того же финансового учёта как 
подсистемы более низкого уровня можно выделить учёт основных средств, 
учёт труда и заработной платы, учёт материалов со своими подсистемами ещё 
более низкого уровня и т.д. И количество элементов (вариантов хозяйственных 
операций, фактов хозяйственной жизни) в этих подсистемах – огромно, причём 
на основании одного и того же первичного документа могут быть записаны 
разные по содержанию хозяйственные операции. В учёте также можно 
выделить, как минимум, три уровня иерархии – международный, отдельной 
страны и отдельного предприятия. Поэтому учёт – это, безусловно, сложная 
система. И эта сложность не позволяет полностью автоматизировать учёт всех 
операций – участие человека (бухгалтера) в нём до сих пор является 
обязательным (однако следует отметить, что некоторые операции достаточно 
легко поддаются полной автоматизации).  

 по способу управления системы делятся на такие, которые 
организуются и управляются внешним исследователем (управляемые извне) и 
саморегулирующиеся (самоорганизующиеся или самоуправляемые) системы. В 
качестве самоорганизующихся систем рассматриваются системы, «обладающие 
свойством адаптации к изменению условий внешней среды, способные 
изменять структуру при взаимодействии системы со средой, сохраняя при этом 
свойство целостности, системы, способные формировать возможные варианты 
поведения и выбирать из них наилучшие» [22, с.23]. 

Бухгалтерский учёт может иметь черты и самоуправляющейся системы, и 
черты управляемой системы в зависимости от того, кто и как определяет 
правила ведения учёта. По этому признаку выделяют два варианта в 
зависимости от юридического регулирования правил ведения учёта. В одних 
государствах эти правила определяются в основном законодательными актами, 
а в других – негосударственными профессиональными бухгалтерскими 
организациями. В первом случае система бухгалтерского учёта 
регламентируется извне, со стороны государства, а во втором – на условиях 
саморегулирования, самоуправляемости. 

Итак, система бухгалтерского учёта – это сложная социотехническая 
система открытого типа, которая в зависимости от правовой системы 
государства может быть или самоуправляющейся, или управляемой извне.  
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1.3. Определение цели системы  
 
Цель системы «бухгалтерский учёт» обычно определяется в основных 

нормативных актах (законах, положениях или стандартах). В статье 3 
украинского закона она определяется так: «Метою ведення бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та 
результати діяльності підприємства» [15, ст.1]. Однако это глобальная цель 
учёта, а для отдельных его подсистем эти цели могут конкретизироваться и 
уточняться [23, 34]. Для разных целей исследования и на разных этапах 
рассмотрения системы, возможно её распределение на различные подсистемы. 

В первую очередь следует рассмотреть разделение бухгалтерского учёта на 
«учет как мысль (наука) и как действие (практика)» [2, с.9]. Причём подсистема 
«наука» (счетоведение по Я.В. Соколову) является обеспечивающей для 
подсистемы «практика» (счетоводство) в том смысле, что любое решение для 
практики должно продумываться, прорабатываться учёными и только после 
этого какая-то часть этих разработок может реализоваться в практическом 
учёте путём имплементации в нормативные документы разного уровня. В.В. 
Ковалёв выразил эту взаимосвязь следующим образом: «… бухгалтерский учет, 
являясь прикладным знанием, не может не испытывать огромного давления 
практики. Иными словами, практика подталкивает развитие учета как науки. 
Вместе с тем в современной постоянно усложняющейся среде и сама практика 
не может обойтись без науки» [25, с.93]. С этим утверждением полностью 
согласовывается следующая мысль Я.В. Соколова: «… действию всегда 
предшествует, мысль», а значит «… счетоведение порождает и развивает 
учетную мысль, а счетоводство, воплощая ее, создает учетное действие, первое 
– причина, второе – следствие» [2, с.11]. Однако далее Я.В. Соколов делает 
вывод, что «бухгалтерский учёт не может рассматриваться как единая система» 
[2, с.483]. С этим выводом нельзя согласиться в полной мере. Я.В. Соколов 
приводит три довода в подтверждение данного тезиса:  

«(а) счетоведение описывает сущность хозяйственного процесса, 
раскрывает его истину, счетоводство раскрывает его существование и не ищет 
истину, оно стремится добыть столько сведений, сколько достаточно для 
принятия решений...  

(б) счетоведением и счетоводством занимаются, как правило, разные 
люди… Счетоведение только кажется понятным, но в своей основе сложно и 
малопонятно. Напротив, все, что связано с счетоводством, должно быть ясным, 
простыми понятным каждому бухгалтеру и каждому человеку, на которого он 
работает…  

(в) … В счетоведении любой факт задан, задан как задача, которую нужно 
решить, в счетоводстве он дан как данность, которую нужно описать и 
объяснить» [2, с.483-484]  

Да, действительно наука «глубоко копает», а для практики важна ясность и 
конкретность. Чем яснее написана инструкция для бухгалтера-практика – тем 
проще ему работать. Да, действительно счетоводством и счетоведением 
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занимаются, как правило, разные люди. Да, действительно в науке и практике 
учёта каждый факт хозяйственной жизни исследуется по-разному. 

Но на самом деле в этом процессе не учтён еще один этап – первый. 
Сначала возникает проблема, которую нужно решить. И лишь потом над её 
решением начинают работать и учёные, и практики. Если это проблема чисто 
научная (например, «описать сущность хозяйственного процесса»), её решают 
учёные, но для практики учёта такие проблемы, как правило, существенной 
роли не играют, а есть практические, прикладные проблемы, где нужно 
взаимодействие учёных и практиков. И учёные отвечают на запросы практики. 
И «запросы практики, вероятно, все же следует считать решающим 
аргументом» [26, с.146]. 

Например, в чём сущность двойной записи? Практики используют 
двойную запись, не задумываясь о её сущности, а для учёных – это проблема, 
которая решается ими не один век; или ещё одна проблема: когда возникла 
двойная запись – несколько столетий назад, или несколько тысячелетий назад? 
[27]. К проблемам, без решения которых практики не могут полноценно 
работать, относится отражение в учёте новых явлений хозяйственной жизни. 
Сначала эти явления исследуют учёные, а потом на базе их исследований 
разрабатываются стандарты, инструкции, которые используются практиками. 
Но это только часть связей между этими двумя подсистемами учёта. Единство 
системы определяется не только перечисленными, а всеми связями между 
подсистемами. А их кроме этих перечисленных трёх, которые вроде бы по Я.В. 
Соколову отсутствуют между подсистемами, можно насчитать ещё несколько.  

Во-первых, результаты многих научных исследований всё-таки 
воплощаются в практику учета, а значит, прямая связь между наукой и 
практикой существует. Во-вторых, есть учёные, которые не только занимаются 
наукой, но одновременно и практикой учёта. И это даже плюс для учёного – он 
лучше «чувствует» проблемы практического бухгалтерского учёта. В-третьих, 
кроме того, что наука «описывает сущность хозяйственного процесса» [2, с. 
483] она ещё и указывает направление развития практики. Именно из научных 
исследований практика черпает те идеи, которые потом и воплощаются в 
стандарты, положения, инструкции, то есть в те документы, которыми в своей 
текущей деятельности пользуются практики. Но вот цели у этих подсистем 
действительно разные. И если цель практики учёта обычно формулируется в 
нормативных и законодательных актах то с определением цели для науки 
сложнее.  

Этот вопрос в большей степени интересует учёных. Его рассматривали 
Я.В. Соколов – по его мнению, это «раскрытие содержания хозяйственных 
процессов и связи между юридическими и экономическими категориями, с 
помощью которых эти процессы познаются» [2, с. 14]; С.Ф. Легенчук – 
«основною метою науки про бухгалтерський облік є розробка бухгалтерських 
інформаційних моделей, адекватних рівню розвитку діяльності підприємства. 
Сутність бухгалтерської наукової діяльності полягає в побудові таких 
інформаційних моделей, використання яких сприяє вдосконаленню 
бухгалтерської практики відповідно до вимог розвитку економічної системи» 
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[28, с. 44]. По мнению авторов более корректной является следующая 
формулировка этой цели: цель науки бухгалтерский учёт (или бухгалтерии) – 
разработка теоретических положений, которые способствуют развитию 
практики бухгалтерского учёта, адекватной уровню развития экономики в 
стране (или в мире) [24, с. 856]. 

Некоторые специалисты отрицают за учётом права называться наукой. 
Однако большинство считает, что такая отрасль науки существует, о чём 
свидетельствует хотя бы огромное количество научных изданий и публикаций 
в них по вопросам учёта. Эволюция взглядов на бухгалтерский учёт как науку 
дана в трудах многих учёных и в первую очередь следует отметить двух:  
Я.В. Соколов [29], и В.В. Ковалёв [25, 26], которые наиболее глубоко 
исследовали эту проблему.  

 
 
1.4. Составляющие системы и их взаимосвязь  
 
Разделение системы на виды учёта финансовый, управленческий и 

налоговый, в настоящее время является общепринятым, однако некоторые 
учёные продолжают отстаивать точку зрения о едином учёте, без разделения на 
подсистемы по данному признаку [17, с. 29-31]. 

С одной стороны, такое мнение – это наследие советского прошлого, в 
котором рыночная экономика отсутствовала, как и налоговая система в 
нынешнем её понимании, и учёт действительно был единым. Однако в развитой 
рыночной экономике учёт естественным образом разделился ещё в конце ХІХ 
века на две подсистемы: финансовый и управленческий, а в тех странах, где 
налоговая система требует особых правил исчисления сумм налоговых 
платежей, появляется налоговый учёт. В тоже время нет необходимости 
создавать управленческую бухгалтерию на малом, да и, наверное, на среднем 
предприятии. А на крупных предприятиях – это необходимость. Естественно, в 
каждой из этих подсистем можно выделить как отдельные направления 
подсистемы «наука» и «практика». 

Следует отметить, что цели учёта на предприятиях разного масштаба 
деятельности будут различаться. Я.В. Соколов выделял для разных этапов 
развития учёта пять различных вариантов определения цели учёта [29, с. 22]. 
Такое же деление возможно и для различных этапов развития предприятия. Для 
уровня малых и средних предприятий цели учёта это контроль за сохранностью 
имущества и установление финансового результата. Для крупных, особенно для 
акционерных обществ, цель учёта разделяется на две: цель учёта для 
финансовой подсистемы и управленческой подсистемы учёта. И если цель (или 
цели) управленческого учёта определяет собственник, то для финансового 
учёта тех предприятий, которые выходят на рынок ценных бумаг эта цель на 
уровне государства может быть следующей: «… бухгалтерский учет должен 
быть средством перераспределения ресурсов в народном хозяйстве» [2, с. 20]. 
Поясняя такое определение цели, Я.В. Соколов пишет: «Бухгалтер, составляя 
отчетность, квантифицирует (исчисляет) результаты хозяйственной 
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деятельности, и чем выше будут указаны в этой отчетности прибыли, тем 
дороже станут акции такой фирмы и именно туда, несмотря на высокие цены, а 
в сущности благодаря им, устремится финансовый капитал» [2, с. 20]. 

Учёт – это иерархическая система, однако это не касается науки. Наука, не 
являясь иерархической структурой, обеспечивает разработку нормативно-
правовых актов для практического учёта на всех иерархических уровнях. На 
международном уровне – это Концептуальные основы и международные 
стандарты, на уровне государства Украина – это Стандарты бухгалтерского 
учета и т.д. Иерархичность учёта проявляется только в отражении 
практической деятельности путём его регламентации. Как уже отмечалось 
выше, в практике учёта можно выделить, как минимум, три уровня: 
международный, государственный, и отдельное предприятие. На самом деле их 
больше: между международным и государственным уровнями часто 
проявляется региональный уровень регламентации учёта (например, Директивы 
ЕС для стран европейского содружества); на уровне отдельного государства, 
как и на международном уровне, учёт делится ещё и по секторам экономики 
(международные и национальные стандарты для коммерческого сектора 
экономики и для государственного сектора), а на уровне государства может 
существовать обособленный банковский учёт, бюджетный учёт со своими 
особенностями. 

Системы учёта, сформировавшиеся на уровне отдельных государств, 
различаются между собой. Этот факт отмечают практически все исследователи. 
И даже в государствах, возникших на территории бывшего Советского Союза и 
взявших за исходную базу единую советскую модель ведения учёта, эти 
системы уже существенно различаются (разные Планы счетов и т.д.). Среди 
факторов, которые влияют на формирование этих различий, можно выделить 
следующие: законодательные системы государств, уровень государственного 
регулирования учёта, уровень экономического развития, преобладающие 
формы организации бизнеса в стране, уровень образования бухгалтеров, 
политические и экономические взаимоотношения на международном уровне. И 
это лишь незначительный перечень тех особенностей различных стран, которые 
влияют на формирование систем учёта в них. 

В качестве отдельных подсистем в системе бухгалтерского учёта можно 
также выделить следующие: «история», «организация», «информационная 
система предприятия», «этика бухгалтера», «обучение». Все они 
характеризуются тем, что обеспечивают связь учёта с другими отраслями 
знаний: с историей, менеджментом, информатикой, этикой, педагогикой. 

Изучение истории учёта позволяет глубже понять сущность учёта (пример 
с двойной записью). Однако полнее и лучше, чем это сделал Я.В. Соколов о 
важности изучения истории учёта сказать, наверное, нельзя. Он выделил 
одиннадцать причин, по которым необходимо изучать её. Среди них особенно 
следует отметить следующие: «… история позволяет: 1) раскрыть динамику 
протекающих процессов, описать их закономерности; … 5) показать не столько 
историю людей, сколько историю проблем и решений, раскрыть «драму идей»; 
6) научить специалистов объективно оценивать новое или то, что предлагается 
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под видом последнего понимать; 7) дать практикам обзор уже решенных задач, 
ибо вне истории бухгалтер осужден снова и снова решать одни и те же 
проблемы;  9) освоить технику научного предвидения; 11) открыть 
многовековые тайны, ибо бухгалтерские документы вскрывают подлинную 
историю…» [29, с. 5]. 

Таким образом, изучение истории учёта особенно важно для науки. Её 
изучение позволяет учёным сверить свои разработки с прошедшими этапами 
развития учёта; оттуда же они могут черпать новые идеи. Но и практики из 
истории получают «обзор уже решенных задач», которые можно использовать 
в текущей деятельности. А при обучении бухгалтеров важно то, что знание 
истории позволяет обучающимся глубже понять сущность учёта как 
профессиональной деятельности, науки и общественного явления. 

Следующие подсистемы находятся на стыке системы учёта со смежными 
областями деятельности, смежными системами.  

Так, подсистема «организация учёта» взаимосвязана с организационной 
системой предприятия. Это большой пласт вопросов, которые обычно решает 
главный бухгалтер совместно с руководством предприятия. Но знание этих 
вопросов и умение их решать закладывается ещё при обучении специалистов. 
Ведь специалист (магистр) в области учёта теоретически должен быть готов к 
занятию должности главного бухгалтера, а практически может её занять после 
двух – трёх лет опыта работы. И в программе подготовки магистров по 
бухгалтерскому учёту вузов Украины такая дисциплина обычно вводится как 
обязательная. Составной частью организации учёта является его 
информационное обеспечение и в то же время - это отдельная подсистема 
учёта, которая связывает учёт с информатикой, программированием и другими 
информационными отраслями деятельности. В малом бизнесе эта проблема 
решается просто – покупается один или несколько компьютеров и 
соответствующее программное обеспечение к ним. С увеличением масштабов 
деятельности организация информационных потоков на предприятии 
перерастает в отдельную проблему: кроме бухгалтерской информации в 
информационной системе предприятия обращается масса других данных: 
конструкторских, технологических, оперативно-диспетчерских и т.д. Но 
бухгалтерские данные в информационной системе предприятия занимают 
преобладающее положение. 

Есть мнение, что учёт – это «типичная информационная технология» и 
более того, это информационная система. Но это также и математическая 
система (ведь Лука Пачоли разместил свой «Трактат о счетах и записях» как 
отдельный раздел в книге по математике: «Сумма арифметики, геометрии, 
учения о пропорциях и отношениях»!), и экономическая система, под которой 
понимается «…совокупность формальных, фиксируемых в праве, и 
неформальных, фиксируемых в обычном праве, рамок, структурирующих 
взаимодействие индивидов в экономической, политической и социальных 
сферах» [31, с. 188]. 

По мнению В.Н. Жука, «…институт бухгалтерского учета – важная и, в 
некотором роде, определяющая составляющая экономики, 
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формирующаяся как неформальными институтами «в головах» 
бухгалтеров и пользователей учетной информации, так и формальным их 
признаком – «писаными правилами игры», которые реализуются в 
специфических организационных формах на микро-, макро- и мезо 
уровнях, с целью обеспечения доверия, понимания и управляемости в 
социально-экономической среде» (выделено В.Н. Жуком) [32, с. 172]. Однако 
институт, если его рассматривать с позиции системного подхода, – это тоже 
система, по происхождению относящаяся к классу социотехнических систем, с 
формальной и неформальной составляющими. 

Формальная составляющая определяется «… (писаными «правилами 
игры»), которые определяют рамки бухгалтерского института». Ими 
«…является законодательство в области бухгалтерского учета, стандарты 
бухгалтерского учета, различные инструкции и методические рекомендации 
как международного, так и национального, отраслевого направления» [32, с. 
170], а неформальная – это «неформальные институты – неписаные правила 
поведения, «в головах» бухгалтеров и пользователей информации» [32, с. 170].  

В этих определениях есть одна составляющая, которая может включаться 
как в официальную, так и в неофициальную составляющую института 
бухгалтерского учета. Это этика бухгалтера. В некоторых странах Кодекс этики 
бухгалтера утверждается на официальном уровне; утверждён и международный 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, опубликованный Комитетом по 
международным этическим стандартам для бухгалтеров Международной 
федерации бухгалтеров (МФБ) в апреле 2010 г. [33]. В тех странах, где свой 
Кодекс этики не принят и не используется международный Кодекс этики, 
действуют «неписаные правила поведения, «в головах» бухгалтеров». Эти 
правила передаются или в процессе обучения бухгалтеров от учителя к 
ученику, или в процессе их профессиональной деятельности от бухгалтера к 
бухгалтеру. 

Но у каждого бухгалтера в любой стране и на любом предприятии 
возникает рано или поздно проблема, какими правилами – писаными или 
неписаными – пользоваться в своей профессиональной деятельности. Ведь 
даже при наличии писаных правил в виде того же Кодекса этики могут, и 
обычно существуют, неписаные правила, зависящие от многих причин, в том 
числе от сложившейся в стране экономической и налоговой системы и от 
ментальности бухгалтеров.  

Не отрицая институционного подхода к учёту в целом, а рассматривая учёт 
с точки зрения системного подхода считаем, что правильнее говорить не о 
подсистеме «институт» в системе бухгалтерского учёта, а о подсистеме «этика» 
или, точнее, «этика бухгалтера». Именно эта составляющая является 
важнейшей в том явлении, которое понимается под институтом бухгалтерского 
учёта. Писаные правила (кроме Кодекса этики) в этом случае относятся к 
другим подсистемам учёта, а неписаные должны рассматриваться и изучаться 
как составные элементы принятой в стране большинством бухгалтеров этики. 

И, наконец, подсистема «обучение». Бухгалтерский учёт относится к одной 
из самых распространённых и востребованных в мире профессий. От 
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правильной постановки подготовки бухгалтера зависит качество ведения учёта 
в каждой стране и в мире в целом. Именно поэтому в октябре 2003 г. 
Международной федерацией бухгалтеров - МФБ (IFAC) одобрены 6 
стандартов, которые вступили в силу с 1 января 2005 г. [34], а во многих 
странах такие стандарты разрабатываются для подготовки бухгалтеров в 
учебных заведениях. 

В обычной практике подготовки бухгалтера к его профессиональной 
деятельности относят три цикла дисциплин: «Учёт», «Контроль» и «Анализ». 
Их изучение позволяет студентам освоить все особенности работы бухгалтера 
по трем видам учёта: финансовый, управленческий и налоговый, а также 
умение использовать учётную информации в процессе контроля и анализа. 

В учебном процессе будущих бухгалтеров нужно обучать не только 
технике учёта. Их нужно готовить всесторонне, то есть, ознакомить со всеми 
подсистемами системы бухгалтерского учёта. В ВУЗах Украины так и 
поступают, за одним исключением - как правило, нет отдельного учебного 
курса по изучению этики бухгалтера. В Российской Федерации пошли по 
другому пути. Там введен отдельный учебный курс «Бухгалтерское дело», 
однако учебные пособия по этому курсу дают очень неоднородное 
представление о его содержании [35,36]), на что обращал внимание и В.Ф. 
Палий [17, с.40]. Однако в целом идея плодотворная и, может быть, есть смысл 
к трем составляющим профессиональной подготовки бухгалтера добавить 
четвёртую – цикл дисциплин «Бухгалтерская этика». 

 
Выводы 
Рассмотрение бухгалтерского учёта с точки зрения системного подхода 

показывает, что в системе бухгалтерского учёта действительно проявляются 
основные свойства, характерные для систем – эмерджентность, иерархичность, 
коммуникативность, историчность, целеполагание. 

Эмерджентность системы учёта проявляется в том, что рассмотрение и 
использование всех подсистем системы учёта как единого целого позволяет 
поднять учёт на более высокий уровень, в чём и проявляется эффект синергии. 
И, может быть, это и есть та глобальная система учёта, о которой писал  
В.Ф. Голов [5, с.381-454], или идеальная система учёта, которую выделил  
М.С. Пушкар [12], которая уже развивается из имеющихся составляющих 
существующей системы учёта. 

Учёт – это иерархическая система, однако эта иерархичность не касается 
науки. Наука не может быть иерархичной по определению и мнение крупного 
учёного в ней может быть настолько же весомым, как и мнение студента. И 
только практика, как писал К. Маркс, является критерием истины. Так же было 
показано наличие свойств коммуникативности, историчности и целеполагания 
у системы учёта, причём, как было показано, в иерархии целей можно выделить 
генеральную цель и цели отдельных подсистем.  

Системный взгляд на изучаемую проблему позволяет выявить много 
общего там, где ранее выделялись только противоречия, решить многие 
вопросы. 
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Бухгалтерский учёт – это сложная социотехническая система открытого 
типа, которая в зависимости от правовой системы государства может быть или 
самоуправляющейся, или управляемой извне системой. 
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2.  
PECULIARITIES OF RETAIL ENTERPRISES DEVELOPMENT  

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛ  
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-036 

 
Введення 
 
Функціонування підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах 

вимагає своєчасного та адекватного реагування на зміни зовнішнього 
середовища та вміння залучати, задовольняти й утримувати споживачів, що в 
довгостроковій перспективі забезпечить досягнення стратегічних цілей, 
стабільне положення на ринку та одержання довгострокових конкурентних 
переваг. Підприємства мають на меті залишатися попереду, створювати основу 
для конкуренції, диференціюватись на ринку, з метою зайняття певної ніші 
цільового ринку.  

В галузевій науці є різне розуміння окремих категорійних термінів, що 
стосуються сфери роздрібної торгівлі.  

Проблемам аналізу діяльності роздрібних підприємств присвятили наукові 
праці Андрійчук В. Г., Апопій В. В., Виноградська А. М., Лігоненко Л. О., 
Федулова Л. І., Дима О. О., Забарило М., Горбенко О. В., Павлова М. Б., Ящук 
В. І. та інші. Проблеми, тренди та перспективи розвитку розглядаються 
міжнародними і вітчизняними дослідницькими установами: GfK Ukraine, GT 
Partners Ukraine, Nielsen Ukraine, міжнародна асоціація ритейлерів тощо. 

 
Рисунок 1 – Основні чинники, що впливають на роботу підприємств сфери 

ритейл 
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За результатами проведення кабінетних досліджень, можна узагальнити, 
що на діяльність підприємств сфери ритейл і традиційної роздрібної торгівлі, в 
сучасних умовах, впливають визначені чинники (рис. 1). 

 
 
2.1. Особливості розвитку ринку роздрібної торгівлі України 
 
Ринок роздрібної торгівлі розвивається дуже активно і не відстає від 

глобальних тенденцій. Галузь ритейлу знаходиться в постійному процесі 
трансформації. Підприємствам доводиться працювати в умовах зростаючої 
конкуренції і необхідності підвищення ефективності операційної діяльності в 
умовах нестачі трудових ресурсів.  

Як свідчить статистика, на українському ринку в 53% суб’єктів роздрібної 
торгівлі споживчими товарами застосовується практика спеціалізації на рівні 
окремих магазинів. В загальній кількості торговельних точок переважають 
непродовольчі магазини (19101 од., 58,5%), торгова площа яких становить 3864 
тис. кв. м (55,0%); продовольчі магазини складають 41,5% (13561 од.), а їх 
торгова площа (3167 тис. кв. м) становить 45,0% всієї торгової площі магазинів. 

За даними Державного сайту статистики [10] серед продовольчих 
магазинів, що належать юридичним особам, в Україні переважають 
універсальні магазини (11582 од., 85,4%), що забезпечило їм також домінування 
в торгових площах (3024 тис. кв. м), натомість спеціалізованих продовольчих 
магазинів було значно менше (1979 од.;14,6%), а їх торгова площа становила 
лише 143 тис. кв. м. В той же час серед непродовольчих магазинів переважали 
магазини спеціалізовані (18620 од.; 97,5%) з торговою площею загалом 3409 
тис. кв. м, в той час як універсальних непродовольчих магазинів виявилося 
лише 481 од. (2,5%) з торговою площею 455 тис. кв. м.  

Отже, в Україні має місце активне розгортання спеціалізованої торгівлі в 
сфері ритейл, які характеризуються значною складністю асортименту і 
вимагають створення умов для якісної презентації товарного асортименту, 
кращих можливостей з ознайомлення для покупців, кваліфікованої консультації 
від торгових працівників. 

На даний момент, при впровадженні нових рішень ритейл орієнтується на 
такі тренди як діджіталізація і персоналізація, побудова омніканальної 
комунікації торговельних мереж і споживача, використання big data для 
поліпшення клієнтського сервісу, адже компанії позитивно дивляться в 
майбутнє і налаштовані на подальше зростання і розвиток.  

Ритейл — це галузь, яка першою відчуває на собі покращення споживчих 
настроїв. Роздрібна торгівля в Україні зростає стрімкими темпами. Якщо у 2010 
році більша половина товарообігу країни припадало на не організовану 
торгівлю, то зараз цей відсоток зменшився до 45. За минулий рік роздрібний 
товарообіг підприємств торгівлі: супермаркетів, магазинів біля будинку, онлайн 
продавців, без урахування ринків, склав один трильйон гривень та зріс на 10,5 
% порівняно з 2018 роком. Однією  з основних причин споживчого 
пожвавлення є зростання доходів майже на 10 % у 2019 році [2].  
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За даними НВ Business підприємства сфери ритейл відкрили щонайменше 
665 торговельних точок минулого року. Наприклад, мережа продажу побутової 
хімії та косметики EVA за рік відкрила 214 магазинів. Ритейлерська мережа 
АТБ – 88 торговельних точок та має 1080 магазинів по всій країні. Товарообіг 
АТБ зріс на 22,4%, до 127 млрд грн. Під брендами «Наш Край» та «Spar» було 
відкрито 56 нових торговельних точок [17]. 

Незважаючи на позитивну динаміку останніх років, перманентно 
виникають проблеми, що досить  істотно впливають на діяльність підприємств 
сфери ритейл. Перелік та характеристика основних проблем, що впливають на 
діяльність вітчизняних ритейл підприємств подано у табл. 1. 

Таблиця 1  
Перелік та характеристика основних проблем, що впливають на 

діяльність вітчизняних ритейл підприємств 
Проблема Характеристика проблеми 

 Курсові коливання Підприємствам необхідно часто здійснювати переоцінку і 
технічно міняти цінники на товарах. Девальвація гривні 
знижує маржу мереж. Ряд компаній намагається 
збільшувати ціни пропорційно тому, як збільшують їх 
постачальники.  

 Недостатність 
оборотних коштів 

Деякі підприємства прагнули невілювати ризики, пов’язані 
з інфляцією, наприклад, закупити товар за за нижчим 
курсом, щоб більше на ньому згодом заробити. Але 
передбачити точні продажі кожного окремо взятого товару 
неможливо, тому у ряду мереж не виправдалися очікування 
з продажу деяких видів продукції – частина грошей 
залишилася в нерозпроданих запасах. Серед іншого, це 
викликало складнощі із здійсненням розрахунків із 
постачальниками. 

 Проблема орендних 
ставок 

Власники комерційної нерухомості пред’являють різні 
вимоги. Ряд орендодавців згодні на відсоткову частку від 
обороту магазину, але дехто прив’язує орендну плату до 
курсу валют. Проте, на узгодження орендних ставок у 
мереж йде багато часу і частина проблем знаходиться і в 
цій площині. 

 Окуповані території Якщо тимчасова окупація Криму торкнулася не всіх 
роздрібних мереж, то ситуація в Донецькій і Луганській 
області торкнулася кожного і самим негативним чином. 
Багато мереж закрили на цих територіях свої магазини, 
втративши продажі. Є ж мережі, які як і раніше 
намагаються працювати на окупованих територіях і це 
створює їм величезні складнощі, непорозуміння і ризики. 

 Зміщення акцентів на 
онлайн продажі 

Частка онлайн торгівлі у роздрібних мережах минулого 
склала майже 7 % від загального товарообігу та показала 
зростання більш ніж на 17 % 

 Експансія іноземних 
операторів 

Незважаючи на вже присутні іноземні мережі, за даними 
консалтингової компанії Українська торгова гільдія, торік 
на ринок  країни вийшли одразу дев’ять міжнародних 
операторів. 
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2.2. Зміни споживчої поведінки покупців сфери ритейл 
 
Окремо необхідно розглянути виклики, пов’язані з поширенням вірусу 

COVID-19 та запровадженням національного карантину.  
Так, карантинні заходи швидко підняли рівень продажів, замовлень і 

багатьох інших сфер життя в онлайн, разом з тим, відбулось активне залучення 
аудиторії старшої 50 років в онлайн. 

Також, мають місце формування і розвиток інших тенденцій: великий 
розмір покупки, зниження частоти купівель, але збільшення середнього чеку.  

За результатами онлайн опитувань, що проводились в березні командою 
відділу досліджень покупців і споживачів провідних агенцій, вісім з десяти 
українців очікують негативного впливу коронавірусу на їх фінансове 
становище, у той же час, більше половини опитаних оцінило ризик вірусу на 
високому рівні. Це є одним з драйверів покупок товарів з категорії турбота про 
своє здоров'я, зокрема, вітамінів, харчових добавок, товарів по догляду за 
будинком. На тлі поширення інфекції збільшився обсяг закупівлі категорії 
кулінарії та приготування їжі вдома, а саме: макаронні вироби, сухі сніданки, 
пельмені, дитячу їжу, і корм для тварин.  

В свою чергу непродовольчі товари на першому тижні карантину 
найбільше зросли в таких категоріях: відбілювачі, засоби для посудомийних 
машин  і прибирання будинку, сміттєві пакети, засоби для прання. На рис. 2 
представлено категорії товарів, за якими відбулось найбільше зростання 
купівель. 

 

 
 

Рисунок 2 - категорії товарів, за якими відбулось найбільше 
зростання купівель у відсотках, % 

 
Розроблено автором на основі джерел [25,27] 
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Для порівняння, на перших тижнях березня, підвищеним попитом 
користувалися гумові рукавички, вологі серветки, туалетний папір і мило. 

Але вже з другого тижня офіційного карантину покупці почали 
зменшувати рівень закупівель ряду продуктів, що не підпадають під значення 
базових. Так наприклад, знизився попит на пиво, вино і солоні снеки (26%), 
алкоголь (25%), кондитерські вироби (15%). Згодом закупівлі пішли на спад, а 
продуктовий набір став ще більш сфокусований на базових пакетах. 

 
 
2.3. Ключові чинники успіху підприємств сфери ритейл 
 
Підприємства сфери ритейл, перш за все, орієнтовані на підвищення 

ефективності своєї діяльності, тому необхідним є відстеження та адаптація до 
нових запитів з боку зовнішнього середовища, виявлення та пристосування до 
вимог споживачів та пошук засобів щодо їх утримання.  

Розглянемо більш детально ключові чинники успіху підприємства в сфері 
ритейл (рис.3). 

Не існує клієнта на повністю прихильного до певного ритейл-бренду. 
Перед підприємствами сфери ритейл постає завдання вірно сфокусуватися і 
спрямувати свої ресурси на чинники, що безпосередньо впливають на цільового 
споживача.  

За нашою думкою, споживачів підприємства ритейл торгівлі можна 
розділити на п'ять базових груп за поведінкою, ставленням до цін та 
чинниками, що впливають на вибір (табл. 2). 

Ключовим чинником успіху підприємства роздрібної торгівлі є 
асортиментна політика. Глибина, широта і гармонічність асортименту товарів 
часто визначають вибір покупцем певного бренду торговельного підприємства 
для здійснення купівлі. Особливо це стосується економних покупців, для яких 
асортимент товарів поряд з рівнем цін є вирішальним фактором здійснення 
купівлі. Велике значення при цьому має класифікація покупців навіть за такими 
характеристиками, як стиль життя покупця, його вподобання стосовно форми і 
якості упаковки, форми використання товарів. 

Забезпечення широкого вибору товарів, які враховують специфіку потреб 
покупців є важливою умовою задоволення їх попиту. Для постійних покупців 
підприємства важливу роль грає також стійкість асортименту, яка гарантує 
постійну можливість здійснення купівлі [13]. 

Належний рівень сервісної підтримки здійснення купівлі розглядається як 
джерело успіху підприємства, тому перш за все персонал є одним з ключових 
факторів успіху підприємства у сфері ритейл.  

Визначальні фактори успішної роботи персоналу підприємства роздрібної 
торгівлі поділяються на дві категорії: взаємодія у процесі купівлі і 
використання стратегії переконання.  

Висока професійність збутового персоналу, його уважне і ввічливе 
спілкування з покупцями є важливими умовами реалізації намірів покупців і 
створення сприятливого психологічного клімату у процесі купівлі [13]. 
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Рисунок 3 - Ключові чинники успіху підприємства в сфері ритейл 

Складено автором на основі джерела [4] 
 
Таблиця 2 – Базові групи споживачів підприємств сфери ритейл 
Група споживачів Характеристика групи 

Вимушені раціоналісти Споживачі, які обмежені у витратах, орієнтуються в ціні 
більшості товарів, вважають, що знають ціни. Відсутній 
емоційний зв'язок із брендом мережі, рівень цін 
перевіряється під час кожного відвідування. Грошей 
вистачає тільки на найнеобхідніші потреби 

Свідомі раціоналісти Споживачі, які орієнтовані на ціни, вважають, що знають 
ціни на окремі товари, час від часу дозволяють собі 
імпульсні емоційні покупки, сприймають бренд мережі, як 

ЦІЛЬОВИЙ  
РИНОК 

АСОРТИМЕНТНА 
ПОЛІТИКА 

СЕРВІСНА 
ПІДТРИМКА 

 

 

ЗАХОДИ 
МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ 

 забезпечення міцних взаємозв’язків з 
покупцями; 

 формування LLV (life long value), тобто 
цінності споживача  на все життя; 

 акцент на цінність для покупців; 
 створення промоутерів підприємства 

 оптимальна широта асортименту; 
 стійкість асортименту товарів; 
 оригінальність товарних позицій; 
 забезпечення належного рівня якості. 

 компетентність персоналу; 
 зручність під’їзду; 
 психологічні і комунікативні характеристики 

збутового персоналу; 
 відсутність черг на касах; 
 зручність пакування. 

 гнучка цінова політика підприємства; 
 зручність розташування торговельних секцій; 
 проведення рекламних дегустацій продукції; 
 використання мобільних додатків для 

формування індивідуальних пропозицій; 
 надання додаткових послуг; 
 POS матеріали у місцях продажу товарів. 
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певну обіцянку рівня цін. Ця група включає найбільшу 
долю cherry-pickers — споживачів, орієнтованих на пошук 
супер акцій з метою «обманути» мережу. Представники 
даної групи є більш активними й мобільними в порівнянні 
з першою та значно більше орієнтована на економію, ніж 
наступні три групи. Вони намагаються заощаджувати та 
відкладати на «великі» покупки. 

Обмежено 
платоспроможні 

Споживачі даної групи орієнтовані на економію. Для них 
економія — не спосіб виживання, як для перших двох 
груп, а швидше прояв активної життєвої позиції. 
Зекономити — це теж заробити. Вони вважають, що 
знають ціни на основні споживчі товари, проте приймають 
допустимі, з їх точки зору, відхилення в ціні, які навряд чи 
спонукатимуть до зміни місця покупки, адже ця група 
характеризується значною бренд-залежністю, постійними 
імпульсними покупками товарів. Для них є важливим як 
зручність пошуку, так і прогнозованість часу перебування 
в магазині. Головною відмінністю цієї групи є фокус не на 
ціни окремих товарів, а на витрати з розрахунку на одне 
відвідування торговельної точки. Речі першої 
необхідності, у т. ч. одяг, вони купують за потреби, а ось 
на відпочинок мають відкладати 

Орієнтовані на сервіс Такі клієнти передусім цінують особисті враження, вони 
можуть собі дозволити не орієнтуватись у цінах, але не 
дозволяють залишати себе в дурнях і переплачувати 
більше «справедливої ціни». А ось вплинути на 
сприйняття так званої «справедливої ціни» ритейлер 
може, і до того ж зобов'язаний через створення 
персоніфікованої комунікації, комфорту та додаткових, 
унікальних у порівнянні з конкурентами сервісів. 
Споживачі, які належать до цієї групи, найбільшу увагу 
під час вибору місця покупки приділяють прогнозованості 
часу на відвідування та можливості купити все в одному 
місці. Вони чітко знають вартість власного часу, і 
економія для них — це ефективне використання часу. 
Вони можуть дозволити собі майже все, за винятком 
дійсно коштовних речей, таких як нерухомість чи авто, на 
це вони мають заощаджувати. 

Орієнтовані на власні 
потреби 

Ціни для таких споживачів не мають ані найменшого 
значення. Споживач, який належить до цієї групи, оперує 
такими категоріями, як бренд, статус, потреба. Для нього 
купити все в одному місці важливіше, ніж час, він більш 
вільний в розпорядженні своїм графіком та може 
делегувати повторювані покупки помічникам. 
Ця група є найбільш стабільною, до неї дуже повільно 
долучаються нові учасники, також вона найменше 
потерпає у разі будь-якої кризи. А ось невідповідний 
сервіс може відвернути клієнта один раз і назавжди, 
помилки тут не пробачають. Споживачі цієї групи не 
обмежують себе у витратах, якщо доведуть собі, що 
бажання є потребою. 

Складено авторами на основі джерела [22] 
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Також до ключових факторів успіху у сфері ритейл слід віднести заходи 
мерчендайзингу: 

1. Зручність розташування підприємства та час, необхідний для здійснення 
купівлі. Місце розташування може сприйматись покупцями як з точки зору 
відстані, так і з точки зору часу і зручності, при чому фактори часу і зручності є 
більш важливими, ніж реальне розташування підприємства. 

2. Розташування торговельних секцій та відділів, їх естетичне оформлення, 
чистота та якість продуктів. 

3. Використання мобільних додатків та формування за їх допомогою 
унікальних товарних пропозицій для індивідуального споживача. При наявності 
у продажу необхідних товарів сутність основних вимог покупців полягає у 
тому, щоб з максимальною зручністю і мінімальними витратами часу здійснити 
купівлю. 

4. Гнучка цінова політика підприємства. Велике значення у визначенні 
місця ціни у перевагах покупців має характер самих покупців. Деякі сегменти 
покупців на перше місце ставлять зручність здійснення купівлі, інші – 
престижність підприємства. Для цих сегментів ціна може бути значимим 
фактором, але не вирішальним. При цьому когнітивна обробка інформації, 
тобто те, як покупець сприймає ціну, важливіше за дійсну ціну. 

5. Надання широкого асортименту додаткових послуг. Перелік послуг 
залежить від типу торговельного підприємства і очікувань покупців. Зручне 
устаткування для самообслуговування, простота процедури повернення товару, 
доставка, кредитування і загальний рівень сервісу здатні позитивно впливати на 
образ торговельного підприємства в очах покупців .  

6. Внутрішньомагазинна реклама і рекламні матеріали у місцях продажу 
товарів. Реклама та інші форми просування є важливими інструментами 
створення торговельної марки роздрібного підприємства як сукупного 
сприйняття покупцями його іміджу і репутації. Реклама бере участь у створенні 
образу підприємства і надає інформацію. Внутрішньомагазинна реклама і 
рекламні матеріали у місцях продажу підвищують інформованість покупців, 
сприяють формуванню нових напрямків їх попиту і дозволяють економити час 
на здійснення купівлі. Вітрини і покажчики підвищують рівень залучення уваги 
покупців і тим самим стимулюють купівлю. 

 
 
2.4. Формування споживчої цінності у сфері ритейл  
 
Все більше дослідників проблем маркетингу та менеджменту сходяться на 

думці, що у конкурентній боротьбі виграють підприємства, що пропонують 
споживачам не найнижчу ціну, а найвищу цінність. Задача торговельного 
підприємства полягає у підвищенні цінності пропозиції і демонстрації її 
покупцям, що дозволяє уникнути зниження ціни на товар [4].  

В основу створення об’єктивної складової матеріальної цінності покладено 
принципи підвищення рівня якості продукції на основі, по-перше, 
характеристиках продукції, і, по-друге, політики підприємства, в межах якого 
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вона створюється, а також системи управління, що має певні цільові орієнтири 
щодо виробництва продукції та задоволення споживача. 

Маркетингові дослідження провідних агенцій свідчать, що у випадку коли 
споживачі оцінюють продукт або послугу, вони зважують їх сприйняту цінність 
проти запитуваної ціни. Маркетологи зазвичай зосереджують більшу частину 
свого часу та ресурсів на управлінні ціновим аспектом пропозиції, оскільки 
підвищення цін може негайно збільшити прибуток. Однак, те що споживачі 
дійсно цінують, зазвичай, важко визначити і психологічно складно. До 
складових цінності, що надає торговельне підприємство можна віднести: 
функціональні (економія часу, зниження витрат) та емоційні (зниження 
тривожності, забезпечення розваг). 

Така модель споживчої цінності дозволяє компанії створювати нові 
комбінації цінностей, які можуть забезпечити стійкий попит на продукти і 
послуги. Вірні комбінації складових цінностей окупаються сильнішою 
лояльністю клієнтів, більшою готовністю споживачів спробувати той чи інший 
бренд і стійким зростанням прибутків. 

Консалтингові компанії звітують, що якість купівельного досвіду стає 
ключовою різницею одного бренду від іншого. З метою підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та підняття цінності бренду необхідним 
є орієнтація на три основних параметри купівельного досвіду: 

1. Інформація – середній споживач, кожен день, свідомо та підсвідомо, 
обробляє велику кількість інформації, яка часто погано структурована і 
невчасно представлена. Отже, підприємство, що зможе подати інформацію в 
зручному вигляді, в правильний момент та таким чином зможе запам'ятатися і 
звернути на себе увагу покупця. 

2. Зручність - шлях споживача і його супровід до роздрібної точки 
торговельної мережі, досвід, який отримує споживач у самому магазині. Варто 
відзначити, що в торговельному залі покупець шукає додаткову інформацію 
про товар, його виробника. Задача успішного ритейлера влаштувати все таким 
чином, щоб клієнт знайшов цю інформацію і на сайті магазину, і в соціальних 
мережах, і в торговій точці. 

3. Персоналізація - ритейлер повинен ненав’язливо виявити демографічні 
характеристики, інтереси, стиль споживання та зробити життя покупця більш 
цікавим, насиченим та яскравим.  

Споживча цінність товару визначається як співвідношення між 
перевагами, які отримує споживач в результаті придбання та використання 
товару, і витратами на його придбання і використання. Кожна складова цінності 
для генератора цінностей, будь то виробник чи продавець, має знайти 
відображення потреб споживача.  

Узагальнення теоретичних розробок в сфері вивчення споживчої цінності  
визначають такі її складові [22]: 

1. Матеріальна цінність – це здатність матеріальної частини товару 
(матеріального блага) задовольняти потреби споживачів відповідно до їх 
очікувань. 

2. Сервісна цінність – це здатність нематеріальної частини товару 
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(нематеріального блага: процесу, технології, сервісу) задовольняти потреби 
споживачів відповідно до їх очікувань. 

3. Емоційна цінність – це здатність усіх рівнів товару (блага), у тому числі 
його третього рівня – товару з підкріпленням, формувати позитивне сприйняття 
цього товару та емоційну прив’язаність споживачів до нього. 

4. Соціальна цінність – це здатність товару (матеріального чи 
нематеріального блага) задовольняти потреби не лише окремих споживачів 
відповідно до їх очікувань, а й референтних груп і соціуму в цілому, що 
позитивно впливає на конкурентну позицію підприємства. 

5. Спільна цінність – це здатність товару задовольняти потреби усіх 
учасників ланцюга її формування відповідно до їх очікувань. 

В процесі продажу товарів або послуг маркетинг, заснований на цінностях, 
- це звернення до цінностей і етики клієнта. Це зміщує акценти управління 
маркетинговою діяльністю від підходу, орієнтованого на продукт, до підходу, 
орієнтованого на клієнта.  

Маркетинг, заснований на цінностях, може також включати в себе 
включення цінностей клієнтів в те, як продаються продукти або послуги. 

При цьому фахівцям важливо пам’ятати, що досвід взаємодії бренду з 
покупцем починається не в точці продажу і не закінчується в точці споживання. 
Досвід цей може бути розбитий на три ключові складові, з якими відбувається 
взаємодія (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Складові взаємодії бренда і споживача 

 
Фінляндська вчена-науковець Б. Форстром [21] пропонує концепцію 

цінності та концентрується на вивченні трьох підходів до аналізу споживчої 
цінності: цінності пропозиції, цінності відносин, цінності у відносинах.  

Цінність пропозиції розглядається як сукупність економічних, технічних, 
соціальних переваг, а також переваг процесу обслуговування, які отримує 
споживач за ціною, що він платить.  

Цінність відносин визначається як поєднання концепцій переваг від 
споживання та витрат на отримання товарів.  

Цінність у відносинах є складним поняттям, оскільки враховує непрямі 
складні для оцінки ефекти цінності. Під непрямою цінністю необхідно розуміти 
цінність у системі відносин, які поєднують підприємство з його 
постачальниками. 

Г. Хемель та К. Прахалад [20] розглядають цінності продавців та 
споживачів та так звані точки взаємодії складових цінностей (табл. 2).  
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Таблиця 2  
«Мислення компанії» на противагу «Мисленню споживача» за  

К. Прахаладом та В. Рамасвамі 
«Мислення ритейлорів»  

 
 
 

Точка 
взаємодії 

«Мислення споживача» 
Підрозділ досліджень Бажання 
Логістика Вік 
Дистирибуція Очікування 
 
Канали 
 

 
Канали 

Управління 
взаємовідносинами зі 
споживачами 

Освіта 

Обслуговування клієнтів Замовлення 
Постачання Стиль життя 
Сервіси Прагнення, уподобання  
Інжирінг Задоволеність 
Виробництво Специфіка праці  

 Складено авторами на основі джерел [20, 21] 
 
Вихідним положенням такого концептуального підходу творення цінності 

є таке твердження: споживач і компанія створюють цінність у безпосередній 
взаємодії, причому процес спільного творення цінності зосереджується навколо 
споживача та його досвіду, який і є основою унікальної цінності для споживача. 

Новий вимір спільного творення цінності – це конкурентоспроможний 
простір, зосереджений на індивідуалізованому досвіді спільного творення, 
розвинутий через продумані взаємодії між окремими споживачами, мережею 
компаній та споживчими групами. 

 

 
Рисунок 5 – Елементи, що складають споживчу цінність в сфері ритейл 

Складено авторами на основі джерел [20,21,24] 
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Цінність не виникає з самого продукту чи інформаційної мережі, що 
підтримує систему, і навіть не з соціальної мережі або мережі фахівців, а 
міститься в основі досвіду, що його спільно творять з кожним споживачем у 
визначений час, у визначеному місці та в контексті визначеної дії. Спільне 
творення цінності виявляє розрив між «мисленням компанії» та «мисленням 
споживача» в «точках взаємодії» компанії з споживачами. 

Harward Review опублікував думку Е. Алмквіст, Дж. Сеніор, Н. Блох [25], 
які виділяють тридцять «елементів цінності» - фундаментальних атрибутів в їх 
найбільш істотних і дискретних формах. Ці елементи, на думку вчених, 
розподіляються на чотири категорії: функціональні, емоційні, що змінюють 
життя і надають соціальний вплив. 

Деякі елементи мають більш внутрішню спрямованість, в першу чергу 
спрямовану на задоволення особистих потреб споживачів. Для підприємств 
ритейл сфери, таким чином, виділяють такі ключові цінності (рис. 5). 

 
Висновки 
 
Проведені дослідження довели, що підприємства, які ефективно працюють 

навіть із кількома елементами, що створюють споживчу цінність сформували 
більший рівень лояльності споживачів, ніж прямі конкуренти.  

Ринок товарів споживчого призначення України характеризується великою 
пропозицією товарів, про що свідчить наявність великої кількості підприємств 
на ринку, і високим попитом. Тому торговельним підприємствам, що діють у 
таких умовах, з метою забезпечення конкурентних переваг доцільно проводити 
комплексні маркетингові дослідження за різними напрямками. 

Все більше вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі починають 
працювати над створенням та підвищенням споживчої цінності.  
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3.  
FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE EUROPEAN 

INTEGRATION COURSE OF UKRAINIAN ENTERPRISES 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-006 

 
Вступ 
 
Європейська інтеграція України є складним та тривалим  процесом, який 

залежить від багатьох факторів та є двигуном значних змін у економічній сфері 
держави. Перспективи членства України у ЄС визначені стратегічним 
орієнтиром як внутрішньої так і зовнішньої державної політики, а також 
ключовою метою, заради якої впроваджуються реформи. Україна є активним 
учасником міжнародної торгівлі, що обумовлено її вигідним географічним 
розташуванням, різноманітністю форм власності, достатнім виробничим та 
зовнішньоекономічним досвідом співпраці. Просування конкурентоспроможної 
продукції на ринки країн ЄС, вдосконалення й оновлення технологічних 
процесів та виробничих потужностей, впровадження сучасних інноваційних 
ідей та винаходів позитивно впливають як на ефективність діяльності  окремих 
українських підприємств,  так і на розвиток української економіки в цілому. 
Незважаючи на поступове зростання зовнішньоекономічного обігу, потребують 
дослідження та аналізу питання, що здійснюють гальмуючий вплив на 
ефективність експортно-імпортних операції, зокрема, фінансово-економічні 
передумови та використання застарілих технологій і, як наслідок, - 
технологічна відставання виробничих процесів, низький рівень рентабельності, 
низький рівень інвестиційно-інноваційної активності підприємств.  

Питанням євроінтеграційного курсу України, фінансово-економічним 
аспектам та впливу євроінтеграції на фінансові результати діяльності 
вітчизняних підприємств присвячені  праці багатьох вчених, серед яких:           
К. Сиренко, Л. Коваленко, А. Попський, Т. Міхєєнко, А. Роговий,                        
А. Гальчинський, Г. Яворська та ін. Проте, в працях зазначених науковців 
розглядаються переважно політичні переваги інтеграції України до ЄС, а 
питання спроможності та адаптації українських підприємств до нових умов 
ведення діяльності  потребують більш детального аналізу та удосконалення. 

 
 
3.1. Передумови євроінтеграції українських підприємств 
 
Фундаментом співпраці між Україною та ЄС стала Угода про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом від 30 листопада 2015 р. [1], яка визначила 
умови розширення економічних відносин, спрямовані на інтеграцію України до 
єдиного ринку ЄС, але  суттєво змінила регуляторне середовище в різних 
напрямках, зокрема, з питань політики у сфері конкуренції, технічного 
регулювання, санітарних і фітосанітарних заходів, захисту прав інтелектуальної 
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власності, що вимусило українські підприємства проходити складний путь 
адаптації до нових умов ведення бізнесу. 

Не менш значним етапом на шляху реалізації евроінтеграційної політики 
стало набуття чинності 1 червня 2016 р. Угоди про зону вільної торгівлі України 
з Європейським Союзом, основні положення якої викладені у розділ 
IV «Торгівля і питання пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС  [1]. Саме даною угодою передбачена адаптація правового та 
регуляторного середовища України  до європейських стандартів, спрямована на 
скасування бар’єрів у основних галузях вільної торгівлі: торгівля, рух робочої 
сили та рух капіталів. Перевагами входу України в зону вільної торгівлі слід 
вважати отримання українськими експортерами преференцій від ЄС у вигляді 
безмитного експорту в межах торгівельних квот, гармонізацію національного 
законодавства и державних систем, отримання знань та досвіду при розширені 
партнерських відносин на європейському ринку, що в свою чергу обумовить 
зростання обсягу європейського експорту та підвищення ефективності 
діяльності вітчизняних підприємств. Зростання обсягів здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, обсягів імпорту та експорту, валютної 
виручки позитивно впливатиме на торгівельний баланс та зростання ВВП 
України. 

Однак, значною проблемою залишається низький рівень 
конкурентоспроможності  продукції українських промислових підприємств, 
який не відповідає вимогам та стандартам європейського ринку та обумовлений 
несучасними технологічними процесами, застарілим обладнанням та моделями 
управління. Зрозуміло, що більшість вітчизняних підприємств гостро відчувають 
дефіцит кваліфікованих  трудових ресурсів, інноваційна діяльність відсутня або 
на досить низькому рівні та фінансується лише за рахунок власних коштів 
підприємств; відсутня можливість залучення недорогих фінансових ресурсів, що 
ускладнює модернізацію виробничих потужностей та приведення технологічних 
ліній та, як наслідок, продукції українських виробників до рівня технічних 
регламентів та відповідності європейського ринку. 

Для повноцінного освоєння європейського ринку перед українськими 
підприємствами перш за все стоять задачі підвищення якості вітчизняної 
продукції, робіт та послуг до вимог європейських стандартів з одночасним 
збереженням її конкурентоспроможної вартості. Значну роль у реалізації цих 
завдань та створення сприятливих умов для ефективного ведення бізнесу 
належить державі, яка, в свою чергу, повинна максимально забезпечити 
політичну стабільність, законодавчу  прозорість, подолання корупції, 
нарощування розвитку державних програм підтримки бізнесу, розвитку 
інноваційної діяльності та підвищення інноваційної активності українських 
підприємств. Значну роль також відіграє реалізація Україною державної 
політики розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва, рівень 
розвитку та ефективності якого прямо впливає на економічний розвиток країни. 
Тактична роль держави у цьому напрямку полягає у розробці та фінансуванні 
загальнодержавних та регіональних програм та проектів, в т.ч. фінансово-
кредитного напрямку, з залученням як державних коштів бюджетів різних 
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рівнів, так і іноземних інвестицій, а також створенні сприятливих умов для 
українських підприємств щодо ефективної участі в зазначених програмах та 
проектах. 

Одним з уповноважених державних органів у вирішенні вищезазначених 
питань на сьогодні є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, яким запроваджено проекти з розвитку експорту [2]. У 
напрямку реалізації державної експортної стратегії розроблено та реалізуються 
секторальні та крос-секторальні експортні стратегії у таких сегментах, як 
інформаційно-комунікаційні технології, машинобудування, харчової та 
переробної промисловості, транспортування та спрощення умов торгівлі, 
інновації для експорту, креативні індустрії тощо, спрямовані на розкриття 
потенціалу та поширення можливостей виходу українських підприємств на 
ринок ЄС в умовах євроінтеграції. З цією ж метою Міністерством за та його 
підтримкою реалізуються низка бюджетних, банківських та донорських програм 
з підтримки українського бізнесу [2], зокрема: програма InnovFin (фінансування 
інноваційних проектів), програма Федерального міністерства економіки та 
енергетики Німеччини для менеджерів «Fit for Partnership with Germany» (пошук 
партнерів), спільний з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Проект 
підтримки Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) 
України з Європейським Союзом (ЄС), низка державних програм «Доступні 
кредити», в т.ч. інвестиційні та ін. 

Вченими-економістами різних країн неодноразово та обґрунтовано  
доведений важливий вплив розвитку малого та середнього підприємництва на 
функціонування економіки країни в цілому. Саме цьому сегменту економіки 
сучасні науковці приділяють підвищену увагу в своїх теоретичних та 
прикладних дослідженнях. Так, науковець Попський А. у своєму аналізі [3] 
приходить висновку,  що: «державна політика,  яка покликана заохочувати 
розвиток підприємницького середовища в країні, поки що не є результативною», 
про що свідчать: стійка тенденція до зниження кількості підприємств малого та 
середнього бізнесу; невпинне зниження показників зайнятості у сфері малого та 
середнього бізнесу; зростання кількості підприємств, які є збитковими, і, 
відповідно, зниження кількості господарюючих суб’єктів, які працюють з 
прибутком; недостатній рівень ресурсного, матеріально-технічного, кадрового та 
інтелектуального забезпечення підприємницьких структур; зниження рівня 
оплати праці у малих та середніх підприємствах у співвідношенні з рівнем 
інфляції та показниками, притаманними для розвинутих країн». 

На думку автора [3], причинами існування таких негативних тенденцій в 
Україні є:  

– низька мотивація до здійснення господарської діяльності через невисокі 
фінансові результати діяльності та великий відсоток тих підприємств, 
які є збитковими або припинили свою діяльність; 

– низький рівень захищеності майна та права власності суб’єктів 
підприємництва; 

– складний доступ господарюючих суб’єктів до ринків збуту та ресурсної 
бази; 
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– проблеми фінансування комерційної господарської діяльності, 
ресурсного, фінансового та інвестиційного забезпечення розвитку 
малого та середнього підприємництва; 

– неадекватність та неефективність податкового навантаження на мале та 
середнє підприємництво та ін. 

 
 
3.2. Сучасний стан євроінтеграційних процесів в Україні 
 
За даними Державної служби статистики України [4], частка ЄС у структурі 

експорту України має позитивну динаміку до зростання.  
Таблиця 1  

Структура зовнішньої торгівлі України за період  2010-2019 рр.,  [4] 

Роки 

Усього Країни ЄС 

Обсяг, 
млн.  дол  

+/- 
до поперед- 

нього року,% 

Обсяг,  
млн.  дол 

Частка у 
загальному 
обсязі, % 

+/- 
до поперед- 

нього року,% 
Експорт 

2010 63341,5 - 16208,4 25,6 - 
2011 82574,5 30,4 21554,4 26,1 33,0 
2012 82926,6 0,4 20873,9 25,2 -3,2 
2013 77553,9 -6,5 20954,3 27,0 0,4 
2014 65422,5 -15,6 20994,5 32,1 0,2 
2015 47863,7 -26,8 15943,1 33,3 -24,1 
2016 46229,7 -3,4 16501,2 35,7 3,5 
2017 53979,0 16,8 20986,1 38,9 27,2 
2018 58972,9 9,3 24136,9 40,9 15,0 
2019 65683,5 11,4 25219,7 38,4 4,5 

Імпорт 
2010 66163,8 - 22151,7 33,5 - 
2011 88822,4 34,2 29177,9 32,8 31,7 
2012 91367,7 2,9 29878,4 32,7 2,4 
2013 84509,8 -7,5 31258,5 37,0 4,6 
2014 60801,8 -28,1 24217,9 39,8 -22,5 
2015 43039,4 -29,2 18080,3 42,0 -25,3 
2016 44576,3 3,6 19562,4 43,9 8,2 
2017 55083,3 23,6 23331,9 42,4 19,3 
2018 63496,4 15,3 26572,3 41,8 13,9 
2019 67742,4 6,7 28741,1 42,4 8,2 

 
З даних таблиці 1 видно, що починаючи з 2016 року спостерігається 

посилення позицій український підприємств на міжнародних ринках, про що 
характеризує зростання загальних обсягів експортної торгівлі за 2016-2019 рр. 
більш ніж на 37%.  У  2019 році частка експортних операцій з країнами ЄС  
становила 38,4%. Із з зростанням загального обсягу експортних операцій, 
зростають обсяги торгівлі з країнами ЄС: за підсумками 2019 року приріст 
становить більш ніж 58%. За період 2015-2019 рр. відбулося зростання 
загального обсягу імпорту на 57%, імпорту з країнами ЄС – на 59%. 



Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021                                                          Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-14-8 37 

Сьогодні країни ЄС є головними іноземними інвесторами України, які 
інвестують в Україну більше, ніж США і Росія разом. Варто зазначити, що 
Україна прагне стати територією європейських інвестицій. Створення 
сприятливого ринку інвестицій та ефективна реалізація інвестиційної політики 
є одними з пріоритетів економічного розвитку України. Європейська інтеграція 
може забезпечити гідне місце України у світі економічних відносин [5]. 

Дослідники Прокопенко О. та Захаркіна Л. зауважують: «Прямі іноземні 
інвестиції відіграють одну з ключових ролей в реструктуризації промисловості 
в країнах, що розвиваються. Це одна з головних причин структурних змін 
експорту в країнах Центральної й Східної Європи. Прилив іноземних 
інвестицій з країн ЄС є джерелом не лише капіталу, але, в першу чергу, нових 
технологій і навичок управління, тобто інноваційних зрушень в економіці 
країни. Їх притік обумовлює активізацію інноваційної діяльності промислових 
підприємств і, як наслідок, посилення конкуренції в країні, що сприяє 
реструктуризації економіки і ефективнішому використанню ресурсів» [6]. 
Автори вважають, що це обумовлено недостатньо ефективним за період 
незалежності України процесом реструктуризації більшості колишніх 
державних підприємств, особливо великих. Відсутність необхідних фінансових 
механізмів перерозподілу капіталовкладень в продуктивні сектори економіки 
не дозволяє забезпечити їх необхідне зростання і розвиток, що особливо 
яскраво проявляється на фоні світової фінансової кризи [6]. 

За висновками аналітиків Європейської Бізнес Асоціації [7]: у 2019 році 
індекс інвестиційної привабливості України  знизився до рівня 2016 року та 
опинився у негативній площині: індекс склав 2,85 балів з 5-ти можливих. Для 
порівняння, показник попереднього періоду становив 3,07 та демонстрував 
нейтральне ставлення інвесторів до бізнес-клімату країни. 

На думку [6], цінність інвестицій саме у можливості їх вкладення в 
інноваційний розвиток промисловості з метою скорочення існуючого розриву з 
ведучими в економічному відношенні країнами. Але, ситуація, що склалася 
сьогодні, є наслідком неефективної галузевої структури іноземних інвестицій, 
які спрямовуються до високорентабельних некапіталоємних галузей і секторів 
зі швидким оборотом коштів: торгове посередництво, оптова торгівля, харчова 
промисловість, фінансові послуги, – при цьому провідним мотивом 
інвестування найчастіше постає можливість заміщення імпорту споживчих 
товарів та швидкого захоплення ними внутрішнього ринку [6]. Отже, вплив 
прямих іноземних інвестицій на технологічний розвиток української економіки 
залишається на низькому рівні, що в свою чергу у сукупності інших факторів 
(спадом обсягів виробництва, фінансово-кредитним кліматом, дефіцитом 
оборотних коштів) досить ускладнюють процес модернізації та технологічного 
поновлення українських підприємств. 

Аналізуючи статистичні дані фінансових результатів діяльності 
українських підприємств за 2010 – 2019 рр. [4], слід зауважити, що найбільш 
критичним був 2014 рік – рік піку політичного та економічної кризи в Україні 
(табл. 2.). Починаючи з 2015 року має місце позитивна динаміка до зростання 
фінансових показників діяльності вітчизняних підприємств. Так, на початку 
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2020 року середній рівень рентабельності українських підприємств становив 
7,6% ( у 2014 р. від’ємні 14,2%). 

Таблиця 2 
Фінансові показники діяльності українських підприємств  

за період 2010-2019 рр., [4] 

Роки Чистий прибуток 
(збиток), млн. грн 

Рентабельність 
підприємств, % 

в т.ч. промислових підприємств 
Чистий прибуток 
(збиток), млн. грн 

 Рентабельність 
підприємств, % 

2010 13 906,13 0,5 11 594,72 0,8 
2011 67 797,90 1,8 31 961,59 1,7 
2012 35 067,28 1,0 2 592,44 0,2 
2013 -22 839,74 -0,7 -4 181,09 -0,3 
2014 -590 066,94 -14,2 -178 730,93 -9,4 
2015 -373 516,01 -7,3 -188 267,88 -7,7 
2016 29 705,02 0,6 -24 724,67 -1,0 
2017 168 752,79 3,0 56 124,03 1,9 
2018 288 305,47 4,5 109 288,78 3,3 
2019 523 779,00 7,6 133 701,59 3,9 

 
Рентабельність промислових підприємств України зросла лише до рівня 

3,9% на початку 2020 року. Це, насамперед, пов’язано із проблемою підтримки 
промислової продукції на конкурентоспроможному рівні – застарілістю 
технологій, неможливістю капіталізації виробничого капіталу та, відповідно, 
відсутністю модернізації виробничих потужностей. Так, в кризовий 2014 рік 
витрати на капітальні інвестиції підприємств у порівнянні з 2013 роком 
зменшилися на 12%, проте за наступний період 2015-2019 рр. даний показник 
зріс на 117% (табл. 3). 

В цілому, зростання обсягу освоєння капітальних інвестицій має позитивні 
зрушення, проте при порівняльному аналізі динаміки зростання рентабельності 
та капіталізації виробничих потужностей слід зазначити, що в останньому 
українські підприємства досить залежні від залученого капіталу, що 
обумовлено значною обмеженістю їх власних резервів. Основна частка 
інноваційних витрат українських підприємств приходиться на придбання 
машин, обладнання та програмного забезпечення, далі - витрати на наукові 
дослідження. На жаль, витрати на придбання зовнішніх знань мають досить 
незначні обсяги: прослідковується тенденція до їх зменшення  майже в чотири 
рази за період 2010-2019 рр.; частка у загальному обсязі витрат на інноваційну 
діяльність складала у 2019 році  лише 0,3%.   

В розвинених країнах найпоширенішим видом залучення додаткових 
коштів є банківські кредити. В Україні Стратегією реалізації політики 
євроінтеграції [1,8] передбачена значна кількість реформ українського 
фінансового сектору, спрямованих за підвищення доступності банківських 
кредитів в умовах адаптації українських підприємств на шляху до євроінтеграції. 
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Таблиця 3  
Витрати на інвестиції та інновації українських підприємств  

за 2010-2019 рр., [4] 

Рік 

Витрати на капітальні 
інвестиції, млн грн Витрати на інновації промислових підприємств, млн грн 

Загальний 
обсяг  

в т.ч. 
промислових 
підприємств 

Загальний 
обсяг  

в т.ч. обсяг  
наукових 

досліджень і 
розробок 

в. т.ч. обсяги 
придбання 

інших 
зовнішніх 

знань 

в т.ч. придбання 
машин, 

обладнання та 
програмного 
забезпечення 

2010 180575,5 55384,4 8045,5 996,4 141,6 5051,7 

2011 241286,0 78725,8 14333,9 1079,9 324,7 10489,1 

2012 273256,0 91598,4 11480,6 1196,3 47,0 8051,8 

2013 249873,4 97574,1 9562,6 1638,5 87,0 5546,3 

2014 219419,9 86242,0 7695,9 1754,6 47,2 5115,3 

2015 273116,4 87656,0 13813,7 2039,5 84,9 11141,3 

2016 359216,1 117753,6 23229,5 2457,8 64,2 19829,0 

2017 448461,5 143300,0 9117,5 2169,8 21,8 5898,8 

2018 578726,4 199896,0 12180,1 3208,8 46,1 8291,3 

2019 623978,9 254196,2 14220,9 2918,9 37,5 10185,1 
 

 

 
 

Рисунок 1 - Кореляційне поле залежності фінансових результатів  
українських підприємств від обсягу експортних операцій до країн ЄС 

за 2016-2019 рр. 
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Але, як свідчать звіти про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом [9] передбачене реформування фінансового сектору в 
цілому виконано лише на 22%, в т.ч. у 2019 році – на 19%. Як наслідок, кредити 
для підприємств України залишаються дорогими, інноваційна діяльність 
фінансується майже на 90% за рахунок власних коштів.  

Використовуючи дані таблиць 1 та 2 щодо обсягу експорту до країн ЄС та 
прибутку українських підприємств за 2016-2019 рр., за допомогою інструментів 
Excel, встановимо, чи існує взаємозв’язок між обраними показниками за цей 
період (рис. 1). Отже, між обраними для встановлення зв’язку показниками існує 
тісний зв'язок, оскільки лінійний коефіцієнт кореляції, що вимірює тісноту 
зв'язку, дорівнює 0,8468.   

 
Висновки 
 
Українські підприємства залежать від експорту продукції в країни ЄС; 

стан зовнішньої торгівлі товарами України перебуває у безпосередній 
залежності від розвитку її економіки. Зокрема, у періоди економічних криз 
суттєво зменшуються обсяги експорту й імпорту товарів та, відповідно, 
зовнішньоторговельний оборот. У товарній структурі експорту переважають 
товари сировинного спрямування і продовольство, що відповідає рівню країни з 
середнім рівнем економічного розвитку, причому частка продукції АПК за 
останні роки зростає, що свідчить про поступову трансформацію структури 
економіки України з індустріально-аграрної на аграрно-індустріальну. За таких 
обставин особливо актуальним видається: прискорене нарощування обсягів 
експорту українських товарів і послуг, особливо тих, що мають відносно вищу 
частку доданої вартості в ціні їх продажу; проведення ефективної політики 
імпортозаміщення з метою поліпшення торговельного балансу й забезпечення 
національної безпеки України, а також формувати державні фінансові резерви 
для підтримки українського експорту. 

Зростання обсягу торгівельних операцій з країнами ЄС призводить до 
зростання прибутковості та рентабельності українських підприємств. Проте, в 
діючих умовах економічної євроінтеграції перед вітчизняними виробниками 
існує значна кількість бар’єрів, що перешкоджають їх повноцінному виходу та 
ефективній діяльності на європейському ринку. Саме тому Україні як державі із 
слабо розвиненою економікою слід максимально використовувати багаторічний 
досвід інтеграційних процесів Євросоюзу та приділяти ретельну увагу 
вдосконаленню механізмів реалізації євроінтеграційних процесів. 
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REPORT ON PAYMENTS TO GOVERNMENT AS A TOOL OF 

INCREASING TAX TRANSPARENCY OF UNDERTAKINGS ACTIVE IN 
EXTRACTIVE INDUSTRY  
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НАЛОГОВОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ КОМПАНИЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-031 
 
Introduction 
 
In Ukraine, a new type of reporting has been introduced in the regulatory field - 

a report on payments to the state (hereinafter - the Report). The implementation of the 
Report is designed to help increase the transparency of economic activities in the 
extractive industries in the context of Ukraine's commitment to further align 
Ukrainian legislation with EU legislation, in particular the implementation of 
Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 
2013. financial statements, consolidated financial statements and related statements 
of certain types of enterprises (hereinafter – Directive 2013/34/EU) [1]. In 
accordance with the measures set out in the Implementation Plan of Directive 
2013/34 / EU, the Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in 
Ukraine” of 16.07.1999 №996-XIV (hereinafter – the Law №996) was required to 
compile relevant enterprises of the Report, which for the first time had to be 
submitted for 2018 [2]. However, the Report for 2018 was not prepared because the 
methodological and organizational principles of such reporting have not been 
approved at the state level.  

Thus, a number of questions arise regarding the status and problems of 
implementation of the Report in Ukraine, in particular: why there was a need to 
report on payments to government; who should compile the Report on payments to 
government; where the report on payments to government is submitted; the content of 
the Report on payments to government; the procedure for disclosing information in 
the report on payments to government; availability of methodological 
recommendations for its compilation.  

The introduction of reporting on payments to the state is a step towards 
resolving Ukraine’s commitment to gradually approximate national legislation to EU 
law. Various aspects of scientific and analytical substantiation of the process of 
implementation of European initiatives in the field of accounting are widely studied 
by domestic scientists [3-7]. The issue of ensuring transparency in the extractive 
industries and analysis of changes to national legislation in this area is a constant 
subject of attention [8-12]. The state and prospects of development of Ukraine's 
extractive industries are revealed in the reports of experts of the Extractive Industries 
Transparency Initiative. At the same time, the degree of elaboration of the problem of 
introducing government reporting to its citizens for payments received from 
enterprises engaged in the extractive industry remains low [13-16]. Therefore, the 
lack of critical mass of scientific work on the formation of a general idea of the 
organization of reporting and reporting on payments to the state indicates the 
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relevance of research on this issue to streamline the existing arsenal of tools to 
increase the transparency of payments to governments. 

The aim of the work is to study the status and problematic aspects of the 
introduction of reporting on payments to the state by mining companies in the context 
of implementation of Directive 2013/34/EU and substantiate the conceptual basis for 
further promotion of such reporting to increase transparency of payments. 

 
Report on payments to government: the state and issues of implementation 
 
First of all, it is necessary to determine why there was a need to report on 

payments to government? Natural resources are historically unevenly distributed 
among countries. Ukraine is rich in natural capital (mineral, climatic, land, forest, 
water resources, etc.). In 2018, the fee for subsoil use amounted to 5% of state budget 
revenues, and 16 subsoil users are in the TOP-100 taxpayers [17]. The dynamics of 
tax revenues from mining enterprises for 2014-2019 is presented at Figure 1. 

 

 
Fig. 1. The amount of tax payments paid to the Consolidated Budget of Ukraine 

by extractive enterprises for 2014-2019, million USD 
Source: calculated by the authors according to the State Fiscal Service of Ukraine 

 
For 11 months of 2019, the volume of sold products of the extractive industry 

amounted to $ 14.2 billion (16% of sales of industrial products of Ukraine) and 25% 
of products were exported [18]. 

At first glance, this gives Ukraine a competitive advantage and can provide 
sustainable economic growth, as it provides significant opportunities for the 
collection of natural rents. However, the excess profits from the export of natural 
resources lead to the formation of powerful business groups and a class of so-called 
"rentiers" who live on rent. These are signs of the rent economy [19-20], in particular 
the dominance and satisfaction of the interests of a narrow circle of rent recipients 
and the facts of non-transparency in the collection of rent and other payments to the 
state by enterprises operating in the mining industry. 

An effective measure to overcome these negative phenomena may be the 
implementation of documents aimed at increasing transparency, accountability and 
control of the extractive industry, in particular the introduction of reporting on 
payments to the state. 
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The initiative to introduce such reporting belongs to Europe. Thus, in 2013, the 
EU adopted Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 
26 June 2013 on annual financial statements, consolidated financial statements and 
related financial statements of certain types of enterprises, which entered into force in 
2013 and was put into effect in the EU by 2015. Directive 2013/34/EU pays 
considerable attention to ensuring the transparency of payments to EU governments 
for large enterprises and public interest entities engaged in extractive industries or 
indigenous logging. Under Directive 2013/34/EU, such enterprises are required to 
disclose the amounts of payments to governments annually in a special report on 
payments to governments. Such a report should include the types of payments 
comparable to those reported by enterprises participating in the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI).  

Reporting on payments to governments is designed to help governments rich in 
natural resources to implement the principles and criteria of corporate social 
responsibility and to report to their citizens on payments received by these 
governments from extractive industries.  

According to the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and 
the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member 
States, on the other hand, on June 27, 2014, Ukraine undertook to gradually 
approximate its legislation to EU legislation by implementing Directive 2013/34/EU. 
To this end, Ukraine has adopted regulations that set requirements for enterprises 
operating in the mining industry to report on payments to government, in particular, 
adopted and amended to: 

− Law “On Ensuring Transparency in Extractive Industries” of September 18, 
2018 № 2545, which entered into force on November 16, 2018 (hereinafter - Law № 
2545) [21]; 

− Art. 1, part 2 of Art. 11 of the Law “On Accounting and Financial Reporting 
in Ukraine” of July 16, 1999 № 996 [2]; 

− Procedure for submission of financial statements, approved by the order of the 
Ministry of Finance dated 28.02.2000 № 419 [22]. 

The next question is to clarify, what is this Report? It is not part of the financial 
statements. However, it may contain financial and non-financial information. The 
report is compiled by business entities that (Article 1 of the Law №996): 

− carry out activities in the extractive industries, if required by Law № 2545; 
− harvest timber and belong to enterprises of public interest. 
Thus, in fact, according to the innovation of domestic legislation, there are two 

types of Report: for extractive industries, organizational and methodological 
principles of which are determined by the requirements of Law № 2545, and for 
enterprises engaged in timber harvesting, the relevant principles of which are 
regulated by Law №996. 

It should be emphasized that Law №2545 requires the preparation of the Report 
by all business entities operating in mining. Therefore, the report must be submitted 
by all companies active in extractive industries. In Ukraine, national statistical 
classifications of economic activities, products, goods were created using European 
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classifications in the same form. Introduced in January 2001, the Classification of 
Economic Activities (DK 009-96) is based on NACE (Rev. 1). According to this 
Classification, the organization of statistical observations, the formation of 
consolidated information and the publication of statistical data will be carried out. In 
2006, the second edition of the Classification of Economic Activities (DK 009: 
2005), based on NACE (Rev. 1.1), came into force. The classification of economic 
activities DK 009: 2010 was created on the basis of NACE (Rev. 2), implemented by 
Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 20 December 
2006 N 1893/2006 [23]. 

Given that the NACE is harmonized at the level of section, group, class with the 
Classification of Economic Activities of the EU (NACE, Rev. 2 - 2006), for the 
purposes of reporting to the government under "extractive industries" means the 
relevant type of economic activity – Mining and quarrying. quarry development 
(NACE-2010 code - B) [23]. 

Who determines the procedure and form of submission of the Report? For 
extractive industries, the organizational framework for reporting should be 
determined by an independent administrator and a multi-party EITI implementation 
team (following the introduction of an electronic reporting system). But the form of 
the Report has not been approved. 

What does it mean for a country to join the EITI? 
EITI is a global standard for ensuring open and accountable management of 

extracted resources. This standard is implemented by a non-profit organization 
established in the Netherlands and initially supported in the early years by the United 
Kingdom and a well-known company such as British Petroleum. Today, 51 countries 
have joined the Initiative, including Great Britain, the Netherlands, Germany, 
Mexico, Albania, Kazakhstan. At the same time, the United States and almost all EU 
countries are not members of the EITI. 

The mining companies of the countries that have joined the EITI must disclose 
information about the taxes and other payments they have paid to the state. In turn, 
the state publishes a report on the country, and an independent administrator prepares 
a report according to EITI standards (in Ukraine it is the EITI Report). 

Ukraine joined the EITI in 2013 and adopted relevant regulations [24-28]. Under 
national law, an independent administrator is hired by the state and selected on the 
basis of an open tender and in accordance with the World Bank's procurement 
procedures. In Ukraine, Ernst & Young Audit Services LLC has been selected as an 
independent administrator. The implementation of the Initiative is monitored by the 
ongoing Multilateral EITI Implementation Group, which includes representatives of 
the state and non-profit NGOs. 

What is the content and procedure for submitting a report on payments to 
government? The content of the report on payments to governments is governed by 
Law № 2545, which has adapted the requirements of Directive 2013/34/EU to 
national law. In particular, it is defined what should be understood as payments to be 
disclosed in the report. The list of information to be disclosed by enterprises is 
determined [21]. At the same time, as already mentioned, the first reporting period 
was to be 2018. Under the Law № 2545, enterprises operating in the extractive 
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industries are obliged to submit a Report to the Ministry of Energy and Coal Industry 
of Ukraine and an independent administrator no later than September 1. However, in 
the absence of the approved form of the Report, enterprises operating in the 
extractive industries did not submit these reports for 2018. If the situation with the 
normative regulation of methodological and organizational principles of compilation 
does not change, the same situation will be repeated in 2019. But keep in mind that 
there is a liability for non-submission of the Report.  

Taking into account the peculiarities of the legislation governing the activities of 
mining and logging industries, the specifics of the organization of relations between 
these industries and the state, the current forms of report on payments to the 
government, used by enterprises of EU member states by the author as a responsible 
executor of the SESE “The Academy of Financial Management” and under the 
leadership of the Honored Economist of Ukraine, President of the Academy a draft 
form of the report on payments to government and Methodical recommendations on 
filling in the form of the report on payments to government were developed. 
Conceptual provisions and projects of methodological and organizational support of 
the Report, developed in the framework of research work on scientific support for the 
implementation of EU directive requirements were presented in detail to the scientific 
community [14]. 

The draft form of the Report contains cost indicators on the amounts of accrued 
and paid payments and indicators of production / procurement and sales in kind. The 
draft report provides for the disclosure of information on the enterprise as a whole 
and on individual projects. This ensures the informativeness of the report, promotes 
transparency and improves the management of natural resources of the state, 
transparency and accountability to citizens of Ukraine for payments received by the 
state from enterprises engaged in mining or logging. The introduction of a report on 
payments to government does not cause significant additional costs for certain groups 
of enterprises. 

The Guidelines regulate the disclosure of information on payments made or due 
to be paid to any public authority or local government in Ukraine of enterprises 
operating in the mining industry or engaged in logging in the reporting period. The 
guidelines can be applied by large enterprises and all enterprises of public interest, 
working in the mining industry or engaged in logging. The methodological 
recommendations reveal the content of the articles of the draft report and the issues of 
submission and publication of the report. 

These projects were considered at a meeting of the Methodological Council for 
Accounting at the Ministry of Finance of Ukraine and recommended for approval. In 
addition, the Draft Report Form received a positive response from the Ministry of 
Energy and Coal Industry of Ukraine. The project developed and proposed for 
consideration to the Ministry of Finance of Ukraine by specialists of the Academy of 
Financial Management was also presented to the Intergovernmental Working Group 
of Experts on International Accounting Standards of the United Nations Conference 
on Trade and Development (ISAR-UNCTAD) during the 35th Session. In addition, 
international experts noted their value in developing good practices for countries with 
economies in transition. 
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Conclusions 
 
Reporting on payments to government creates the preconditions for socially 

responsible use of minerals by enterprises active in extractive industries. The 
preparation of the Report provides the public with access to information on the use of 
minerals and on payments made by mining companies in cash or in kind to the state 
or local budgets. Therefore, further promotion of the Report will not only increase the 
transparency and accountability of enterprises active in extractive industries, but also 
continue the process of adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation, as well 
as the implementation of best practices in information disclosure in the extractive 
industries. 
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Введення 
 
Розвиток ринкових відносин та постання ринкової економіки як у 

сучасній науці державного управління, так і в економічній теорії, наразі 
тлумачаться не стільки як цілком автономний від держави процес, скільки як 
спільна активність, у якій держава та органи державної влади беруть на себе 
обов’язок сформувати необхідне законодавче поле для підприємницької 
активності, а також гарантувати ефективні умови для регулювання 
підприємництва. Звісно, що така зміна теоретико-методологічних підходів до 
тлумачення взаємодії держави і ринкової економіки, яка ґрунтується на відмові 
від ідей класичного і дещо абсолютизованого лібералізму, змушує науковців 
розробляти та обґрунтовувати нові моделі державного впливу на розвиток 
підприємницької активності, які б дали змогу органічно сполучити як активну 
роль держави (у тих сферах регулювання, де без неї не можна обійтися), так і 
механізми ринкової саморегуляції та формування дієвого і динамічного 
підприємницького середовища. 

 
 
5.1. Державне регулювання підприємницької діяльності 
 
Роль держави в економічному житті суспільства сьогодні значно 

посилюється. Це виявляється у розробці системи нормативно-правових актів, 
спрямованих на регулювання ринку, підприємницької діяльності, митних 
правил, банківської діяльності, цін і заробітної плати, соціального захисту 
населення. 

Державне регулювання підприємництва – це вплив держави на діяльність 
підприємницьких структур із метою сприяння та забезпечення нормальних 
умов їх функціонування. 

Об’єктивна потреба регулювання підприємництва сьогодні в Україні 
зумовлена цілями економічної політики держави, зокрема: 

• поступовим переходом до ринкової економіки; 
• створенням сприятливих умов для вільної творчої праці, реалізації 

підприємницької ініціативи; 
• підпорядкуванням суспільного виробництва потребам та інтересам 

людей; 
• підвищенням престижу підприємництва; 
• забезпеченням високої ефективності діяльності підприємницьких 

структур та ін. 
Підприємництво, як і ринкова економіка, не має природженого імунітету 
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проти монополізму, інфляції та спадів ділової активності. Якщо держава 
залишається байдужою, ці процеси починають прогресувати, завдаючи 
чималих економічних і соціальних збитків. Підприємництво також не може 
самостійно вирішувати складні регіональні проблеми, що виникають під 
впливом історичних, національних, демографічних та інших неринкових 
факторів. Для їх вирішення потрібне втручання держави, її відповідна 
регіональна політика. 

Отже, без втручання держави, без державного регулювання 
підприємництво ніколи не зможе зробити виробництво економічно безпечним, 
гарантувати реалізацію соціально-економічних прав людини, вирівняти 
структурні та регіональні диспропорції та ін. [1;6;4]. 

Для здійснення ефективного державного регулювання підприємництва 
необхідні відповідні механізми. 

Механізми державного регулювання підприємництва – це система 
заходів, розроблених державою, з урахуванням вимог ринку та інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності. До цієї системи входять правовий і 
фінансовий механізми, механізми стимулювання, підтримки, сприяння, 
контролю; форми та методи реалізації державного регулювання, державні 
органі та фонди, покликані займатися діяльністю суб’єктів підприємництва. 

Державне регулювання підприємництва має свої функції, інструменти 
(методи) та відповідні органи. 

Основні функції державного регулювання підприємництва такі: 
1) підтримка пропорційності виробництва та споживання, антициклічне 

регулювання; 
2) підтримка та розвиток конкуренції, антимонопольні заходи; 
3) перерозподіл доходів та соціальний захист підприємців і споживачів. 
За засобами впливу на підприємництво можуть застосовуватись як прямі 

адміністративні методи впливу (закони, укази, накази, постанови, інструкції, 
положення тощо), так і система непрямих економічних методів та регуляторів 
(податки, ціни, банківські проценти, кредити, пільги, санкції та ін.). 

До інструментів, або методів державного регулювання підприємництва, 
належать: 

• фіскальні (податково-бюджетна система); 
• монетарні (кредитно-грошове регулювання); 
• цінове регулювання; 
• зовнішньоекономічне регулювання (митні збори, ліцензії, квоти). 

Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, 
спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських 
відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або 
іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, 
недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів 
господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, 
що здійснюється в межах, у порядку та способом, що встановлюються 
Конституцією та законами України. 
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Органами державного регулювання підприємництва є центральні органі 
виконавчої влади, а також місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування, які реалізують державну політику щодо 
регулювання, підтримки та розвитку підприємництва. 

Центральним органом, який забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері розвитку та підтримки підприємництва, є 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва (Держпідприємництво України, затверджена Указом 
Президента України від 30 березня 2012 р.), діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України. Головне завдання цього органу – 
узагальнення практики застосування законодавства з питань підприємницької 
діяльності, опрацювання пропозицій, спрямованих на його удосконалення та 
формування державної політики, щодо підприємницької діяльності. Крім того, 
служба сприяє розвиткові малого підприємництва, системи його 
консультативної та інформаційної підтримки і готує пропозиції щодо 
впровадження та удосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки 
підприємництва та його зовнішньоекономічної діяльності, координує систему 
підготовки та перепідготовки кадрів тощо [3]. 

Існують й інші центральні органи влади, які здійснюють державне 
регулювання підприємництва, зокрема функції координатора 
макроекономічної політики держави в Україні виконує Міністерство 
економіки та європейської інтеграції України, функції контролю за 
дотримання антимонопольного законодавства, захисту суб’єктів 
підприємництва й споживачів від його порушень – Антимонопольний комітет 
України тощо. 

Органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, 
використовуючи: 

• податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення 
ставок податків і процентів за державними кредитами; 

• податкові пільги, ціни і правила ціноутворення, цільові дотації; 
• валютний курс, розміри економічних санкцій; 
• державне мито і систему резервів, ліцензій, концесії, лізинг, соціальні, 

економічні та інші норми і нормативи; 
• науково-технічні, економічні та соціальні загальнодержавні й 

регіональні програми; 
• договори на виконання робіт і постачань для державних потреб. 

Державна політика підтримки підприємництва – це сукупність (комплекс) 
пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають основні 
напрями і форми правового, економічного та організаційного сприяння 
розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та суб’єктів 
господарювання. 

Під державною підтримкою необхідно розуміти, з одного боку, державне 
регулювання цього сектору економіки, що передбачає насамперед свідоме 
формування державними структурами правових, економічних та 
організаційних умов становлення і розвитку підприємництва, а з іншого – 
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створення стимулів, використання матеріальних і фінансових ресурсів, які 
залучаються у сферу підприємництва на пільгових засадах або безоплатно. 

Складовими державної політики підтримки та розвитку підприємництва є: 
цілі, основні принципи, напрями, заходи та інструменти здійснення цієї 
політики. 

Основними цілями державної політики підтримки підприємництва є: 
o забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за рахунок 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; 
o залучення суб’єктів підприємництва до розв’язання соціально-

економічних проблем на державному і регіональному рівнях; 
o удосконалення структури суб’єктів підприємництва; 
o підвищення технологічного рівня виробництва підприємницьких 

структур; 
o заохочення розвитку суб’єктів підприємницької діяльності у 

пріоритетних галузях і на територіях пріоритетного розвитку; 
o створення нових робочих місць, зменшення безробіття; 
o сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій 

діяльності; 
o формування соціального прошарку власників і підприємців. 
Реалізація зазначених цілей забезпечується шляхом підтримки суб’єктів 

підприємництва за такими основними напрямами: 
 формування нормативно-правової бази; 
 удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики; 
 забезпечення інформацією; 
 сприяння впровадженню технологій та інновацій; 
 стимулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
 підготовка та перепідготовка кадрів. 

У даний час держава приділяє велику увагу підтримці розвитку 
підприємництва, та на нашу думку, ще існують нагальні проблеми в цій 
діяльності, які потрібно вирішувати. Так, упорядкування нормативного 
регулювання підприємницької діяльності, підвищення ефективності реалізації 
державної регуляторної політики потребують доопрацювання. Практично 
повністю відсутня матеріально-технічна і, перш за все, фінансова підтримка 
малого бізнесу, система гарантій і страхування кредитних і інвестиційних 
ризиків. Також простежується проблемність доступу до ресурсів, особливо 
фінансових (високі відсоткові ставки і вимоги значної застави), відсутності 
ефективно функціонуючої системи дієвої взаємодії великого та малого бізнесу 
на місцевому (регіональному) рівні, нерівномірно розвивається мале 
підприємництво у регіонах України, що обумовлено загальною економічною 
ситуацією в регіоні та іншими чинниками [1;2]. 

Метою державної політики щодо розвитку малого підприємництва має 
бути збільшення і забезпечення зайнятості населення, і завдяки цьому перехід 
населення від бідності – через самозайнятість і розвиток малого 
підприємництва – до середнього класу. Тому всі інструменти державної 
політики мають бути спрямовані на стимулювання людей сміливо займатись 
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малим бізнесом та, відповідно, на легкість ведення підприємницької 
діяльності. Сьогодні державі потрібно провести роботу по залученню нових 
кваліфіцированих кадрів для сфери підприємництва та навчання незайнятого 
населення основам підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань 
полягає в створенні умов для самозайнятості безробітного населення шляхом 
навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу 
займатися підприємницькою діяльністю; здійсненні професійної підготовки і 
підвищенні кваліфікації підприємців; надання консультаційної та 
організаційної допомоги підприємцям-початківцям з питань законодавства й 
оподаткування; наданні їм одноразової грошової допомоги для започаткування 
власної підприємницької діяльності (для отримання якої потрібно представити 
бізнес-план); при перепідготовці та підвищенні кваліфікації особливу увагу 
приділяти професіям, що не тільки користуються попитом на ринку праці, але 
й дають змогу започаткувати власну справу; також проводити семінари та 
курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючих розпочати підприємницьку 
діяльність. 

Також потрібно розробити механізм часткового відшкодування з місцевих 
бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та 
середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; сформувати 
регіональні бази даних щодо інвестиційних пропозицій малих підприємств 
(особливу увагу слід звернути на розповсюдження інформації серед іноземних 
інвесторів); привести чинні нормативно-правові акти місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування у відповідність до 
принципів державної регуляторної політики; Створення сприятливого 
підприємницького середовища в країні призведе до зменшення чисельності 
безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку якісними 
товарами і послугами завдяки спрямуванню дій органів влади на всіх рівнях, 
суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань 
підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації 
фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового 
потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання 
сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування і 
впровадження ефективної системи його підтримки і захисту [4;6]. 

 
 
5.2. Правове забезпечення підприємництва в Україні 
 
Значення підприємництва в державі та економіці, крім зайнятості 

населення, визначають й інші властиві йому функції. По-перше, 
підприємництво, будучи уособленням конкурентного середовища за своєю 
суттю, допомагає утвердженню ринкових відносин. З одного боку, внаслідок 
власної чисельності та високого виробничого динамізму вони (підприємства) 
створюють реальне ринкове конкурентне середовище. 

Із другого боку, за умов певної спеціалізації й використання інновацій 
підприємництво є дієвим конкурентом, що підриває монопольні позиції 
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великих корпорацій. Саме ця функція підприємництва відіграла у розвинених 
країнах суттєву роль у послабленні тенденції великого капіталу до 
монополізації. 

По-друге, загальновідомим є великий внесок підприємництва у 
здійснення прориву в багатьох важливих напрямах впровадження інновацій 
(інформатика, електроніка). Наприклад, у США на сектор підприємництва 
припадає близько 50 % науково-технічних розробок. 

По-третє, сектор підприємництва оперативно реагує на зміну 
кон’юнктури, запити споживачів і надає ринковій економіці більшої гнучкості. 

По-четверте, підприємництво виконує функцію пом’якшення соціальної 
напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме воно є фундаментальною 
основою формування середнього класу населення [4;6]. 

В Україні прийнято основоположні закони, які відповідають 
європейським принципам регулювання підприємницької діяльності, а саме: 

• . "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців" (від 15.05.2003 № 755), який регулює відносини, що 
виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також 
фізичних осіб-підприємців; 

• . "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" (від 11.09.2003 № 1160-ІУ), який визначає правові та 
організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності; 

• . "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (від 
06.09.2005 № 2803-ІУ), який визначає правові та організаційні засади 
функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і 
встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених 
видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів; 

• . "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (від 
01.06.2000 № 1775-Ш), який визначає види господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює 
державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів 
господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у 
сфері ліцензування; 

• . "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності" (від 05.04.2007 № 877-У), який визначає 
правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 
повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових 
осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під 
час здійснення державного нагляду (контролю) [3]. 

Найважливішою перевагою малого бізнесу є інноваційна спроможність. 
Малі підприємства виникають на основі нових ідей, реалізація яких дозволяє 
створити нову ринкову нішу (або новий ринок) й уникнути прямої конкуренції 
з великим бізнесом. Такі інновації пов’язані з початком виробництва нового 
продукту або надання нової послуги. Малі підприємства виграють не тільки за 
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рахунок оригінальності, але і через індивідуальний підхід до задоволення 
потреб конкретного споживача, враховуючи його особливі інтереси і вимоги. 
Це дуже складно зробити великим підприємствам. Інноваційна здатність 
малого бізнесу визначається низкою обставин: 1) інтелектом, талантом, 
ініціативністю, креативністю підприємця-власника; 2) самостійністю і 
незалежністю у прийнятті рішень власником підприємства (відсутність 
бюрократії); 3) відносно невеликими обсягами капіталу, необхідного для 
освоєння інновації і початку діяльності (можливі втрати будуть невеликими); 
4) оперативністю, завдяки якій можна не втратити можливості реалізувати 
ідею інновації; 5) швидкістю одержання доходу за рахунок скорочення строку 
створення підприємства і початку практичної діяльності. Враховуючи явні 
переваги у сфері інноваційної діяльності, слід зазначити, що з’явився окремий 
різновид малих підприємств, які займаються розробкою інноваційних 
продуктів і/або доведенням їх до практичного використання. Вони можуть 
працювати або самостійно (особливо у розробці нових продуктів), або на 
замовлення великих компаній (найчастіше із доведення інновацій до 
практичного використання), які прагнуть знизити витрати на інноваційну 
діяльність і підвищити її результативність. Завдяки спроможності до інновацій 
малий бізнес відіграє в економіці (а саме її інноваційному розвитку) велику 
роль. За рахунок малих підприємств не тільки з’являються інноваційні 
продукти, але й відбувається поява підприємців-новаторів. Створення власних 
підприємств дозволяє їм, по-перше, реалізувати свою ідею, виходячи із 
власного бачення і, по-друге, почати практичну діяльність, роблячи свій 
внесок у розвиток економіки [5;6]. 

 
Висновки. 
 
Важливою особливістю розвитку та державного регулювання 

підприємницької діяльності в Україні є відсутність акцентів на соціальній 
значимості підприємництва, його здатності швидко розширювати попит на 
робочу силу. Підприємництво розглядається в рамках державної політики 
виключно в економічній площині. Продовженням цієї проблеми є похідні 
проблеми надмірного державного регулювання, численні адміністративні 
бар’єри та низький рівень виконавчої дисципліни в органах державної влади, 
що погіршується високим рівнем корупції. 
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6.  
CURRENT ASSETS MANAGEMENT AT RETAIL ENTERPRISES  

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-056 

 
Вступ 
 
Сучасний розвиток економіки країни характеризується загостренням 

конкурентної боротьби серед суб’єктів підприємницької діяльності. Посилення  
конкуренції у торгівельній галузі призводить до банкрутства  фінансово 
нестійких підприємств. Найгостріше це виявляється на підприємствах  
роздрібній торгівлі. 

У торгівлі, порівняно з іншими галузями економіки, частка оборотних 
активів у майні підприємств є найвищою. Від складу, розміщення, ефективності 
використання та структури джерел фінансування оборотних активів 
безпосередньо залежить фінансовий стан підприємств. 

Система управління оборотними активами становить найбільшу частину 
операцій фінансового менеджменту. Мета управління оборотними активами 
полягає у формуванні необхідного підприємству обсягу і складу оборотних 
активів та підтриманні оптимальної структури джерел їх фінансування. 
Важливу роль у вирішенні цих завдань відіграє аналіз стану оборотних активів 
та їх оборотності. Тому з пріоритетних напрямків вирішення основних завдань 
політики управління оборотними активами є визначення достатнього рівня і 
раціональної структури поточних активів та оптимальних джерел їх 
фінансування, що може підвищити ефективність їх використання. 

  
6.1. Структурний аналіз оборотних активів підприємства ТОВ 

«Копілка» 
Розглянемо оборотні активи на прикладі мереж супермаркетів «Копілка» 

розташованих в Кіровоградській області. У мережі представлені продукти 
харчування, побутова хімія, побутові товари першої необхідності. На кінець 
2019 р. мережа налічувала 29 магазинів із статутним капіталом 1 000,0 тис.грн. 
[1]. 

 
Рисунок 1 - Динаміка структури активів ТОВ «Копілка», тис. грн. 
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Таблиця 1 
Склад і структура оборотних активів ТОВ «Копілка»  за 2017-2020 рр., тис. грн. 

 
Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Відхилення (+/-) 

2018/2017 
Відхилення (+/-) 

2019/2018 
Відхилення (+/-) 

2020/2019 
сума частка, 

% 
сума частка, 

% 
сума частка, 

% 
сума частка, 

% 
сума частка, 

% 
сума частка, 

% 
сума частка, 

% 
II. Оборотні активи               

Запаси 11438,9 
 

73,15 
 

11000,8 69,1 24660,7 77,06 28908,8 74,73 -438,1 -4,05 13659,9 7,96 
4248,1 

-2,33 

у т. ч. готова продукція 11425,5 73,07 
 

11000,8 69,1 24641,9  28838,4  -424,7 -3,97 13641,1  
4196,5 

 

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги 

 
348,4 

 
2,23 

 
644 

 
4,04 

 
847,6 

 
2,64 

 
1574,2 

 
4,07 

 
295,6 

 
1,81 

 
203,6 

 
-1,4 

726,6 

 
 

1,43 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

 
3600,1 

 
23,0 

 
3634,8 

 
22,83 

 
4286,8 

 
13,39 

 
5184,8 

 
13,4 

 
34,7 

 
-0,17 

 
652 

 
-9,44 

898 

  
0,01 

Гроші та їх еквіваленти 240,6 1,54 632,8 3,97 2192,4 6,85 2993,3 7,73 392,2 2,39 1559,6 2,88 800,9 0,88 
Витрати майбутніх 
періодів 

9 0,06 7,5 0,05 14,3 0,044 19,3 0,049 -1,5 -0,01 6,8 -0,006 
5 

0,005 

Усього за розділом II 15637 100 15919,9 100 32001,8 100 38680,4 100 282,9  16081,9  6678,6  
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За результатами фінансової звітності [2] можна визначити динаміку 
структури активів торгівельного підприємства (рис. 1). 

Як видно з рис. 1, структура активів підприємства залишалася відносно 
стабільною протягом 2017-2018 рр., а у наступних двох роках вони значно 
підвищились. Якщо порівнювати 2017 рік з 2020 роком, то оборотні активи 
збільшилися майже у 2,5 рази. В цілому структуру активів можна 
охарактеризувати як позитивну, оскільки у ній спостерігається їх збільшення і 
не переважають необоротні активи на протязі періоду, що досліджується. 

Дані табл. 1 свідчать, що торгівельне підприємство розширювало обсяги 
своєї діяльності, оскільки оборотні активи збільшувалися на протязі періоду, 
що досліджувався. Найбільшу питому вагу в оборотних активах займали  
запаси - 73,0%. Також, спостерігається тенденція до зростання величини 
дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги та іншої поточної 
дебіторської заборгованості, яка складала в середньому 18,0% питомої ваги в 
оборотних активах. 

За даними Звіту про фінансовий стан [2] можна визначити розмір власного 
оборотного капіталу та його динаміку (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Власний оборотний капітал  ТОВ «Копілка», тис. грн. 
 
Від’ємне значення власного оборотного капіталу свідчить про те, що 

необоротні активи підприємства частково профінансовані за рахунок 
короткострокового капіталу. Отже торгівельне підприємство порушує правила 
фінансування, йому загрожує неплатоспроможність і як наслідок – банкрутство. 

Основними факторами, що вплинули на розмір власного оборотного 
капіталу є низька прибутковість підприємства у порівнянні з величиною 
необоротних активів на протязі досліджуваного періоду: 

Чистий прибуток2017 =539,4 тис. грн. ˂ Необоротні активи2017=3675,1 тис. грн.; 
Чистий прибуток2018 =431,4 тис. грн. ˂  Необоротні активи2018=4753,4 тис. грн.; 
Чистий прибуток2019 =571,2 тис. грн.  ˂  Необоротні активи2019=4990,9 тис. грн.; 
Чистий прибуток2020 = 851,8 тис. грн.  ˂  Необоротні активи2020=7431,7 тис. грн. 

Розглянемо робочий капітал який є частиною власного капіталу та 
довгострокового позикового капіталу, що спрямовувався на фінансування 
оборотних активів (рис. 3)  [5].  
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Оскільки, обсяг доступного власного оборотного капіталу був негативним, 
тому для фінансування поточної діяльності і забезпечення безперебійності 
операційного процесу торгівельним підприємством було залучено сторонні 
фінансові ресурси.  

 

 
Рисунок 3 – Динаміка робочого та позикового капіталу  ТОВ «Копілка», 

тис. грн.,  
  

В зарубіжній практиці прийнято вважати, що величина робочого капіталу 
повинна перевищувати 30,0% загального обсягу оборотних активів 
підприємства [3], тобто оборотні активи на 70,0% мають покриватись 
поточними зобов’язаннями. Величина робочого та залученого капіталу ТОВ 
«Копілка» у загальній сумі оборотних активів наведена у табл. 2. 

Таблиця 2  
Джерела фінансування оборотних активів ТОВ  «Копілка»  

за період 2017 – 2020 рр. 
Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

сума, 
тис. 
грн. 

частка, 
% 

сума, 
тис. 
грн. 

частка, 
% 

сума, 
тис. 
грн. 

частка, 
% 

сума, 
тис. 
грн. 

частка, 
% 

Робочий 
капітал 

4021 25,71 2658,2 16,7 10499,2 32,8 7807,4 20,18 

Позиковий 
капітал 

11616 74,28 13261,7 83,3 21502,6 67,2 30873,0 79,82 

Усього 
оборотних 
активів 

15637 100 15919,9 100 32001,8 100 38680,4 100 

 
Отже, досліджуване ТОВ «Копілка» поєднує самофінансування оборотних 

активів із залученням зовнішніх ресурсів, а саме за рахунок довгострокових та 
поточних зобов’язань, що є цілком виправданим у ринкових умовах.  

Водночас частка позикового капіталу у джерелах формування оборотних 
активів є вкрай високою, що свідчить про істотну залежність від зовнішніх 
кредиторів.  
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6.2. Прогнозування забезпеченості оборотними активами на 
підприємстві роздрібної торгівлі ТОВ «Копілка» 

 
За допомогою моделювання тенденції динамічного ряду [4] визначимо 

напрями динаміки для складових оборотних активів ТОВ «Копілка» та 
розрахуємо їх  прогнозні показники. 

Оскільки вибрана модель містить тільки одну пояснювальну змінну, то 
вона має назву парної регресії. Рівняння парної регресії відноситься до рівняння 
регресії першого порядку.  

Лінійне рівняння тренду має вигляд (1): 
                                 y = bх + a                                                   (1) 

де y - (результативна ознака); х - умовна ознака часу, а - випадкова величина, 
що характеризує відхилення реального значення результативної ознаки від 
теоретичного, знайденого за рівнянням регресії. 

Використовуючи аналіз трендів побудовано лінійні моделі (2)–(6): 
                                      y = 6607х +2484,9, R0.8682                                    (2) 

де у- запаси, х 2017=1, х2018=2, х2019=3, х2020=4, (х2021=5 та х2022=6 для прогнозу). 
На рис. 4а для запасів побудовано прогнозну модель  шляхом застосування 

рівняння (2). 

 
                           а) запаси                                       б) дебіторська заборгованість за продукцію  

                                                                                  товари, роботи, послуги 
Рисунок 4 – Прогнозування розмірів оборотних активів, тис. грн. 

 
Для дебіторської заборгованості за продукцію товари, роботи, послуги (у) 

побудовано модель (рис. 4б) шляхом застосування рівняння тренду (3): 
                                     y = 388.1хх - 116.7, R0.9202                                          (3) 

Для іншої поточної дебіторської заборгованості (у) побудовано модель 
(рис. 5а)  шляхом застосування рівняння тренду (4):  

                             y =540,61х+2825,1, R0.8832                                         (4) 
Для грошей та їх еквівалентів (у) побудовано модель (рис. 5б)  шляхом 

застосування рівняння тренду (5):  
                             y =981,77х-939,65, R0,955                                         (5) 

Для витрат  майбутніх періодів (у) побудовано рівняння тренду: 
y = 3.77 х + 3.1, R0,82                                            (6) 
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   а) інша поточна дебіторська заборгованість                б) гроші та їх еквіваленти 

Рисунок 5 – Прогнозування розмірів оборотних активів 
 
Отже, застосування технологій прогнозування дає можливість 

стверджувати про тенденцію до збільшення загальної вартості оборотних 
активів на кінець прогнозного періоду (табл. 3). 

Таблиця 3  
Прогнозування оборотних активів ТОВ «Копілка» на 2021-2022 рр. за 

допомогою методу трендового аналізу, тис. грн. 
Показники 2017 2018 2019 2020 Прогноз 

2021 2022 
Запаси 11438,9 11000,8 24660,7 28908,8 35519,7 42126,66 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

348,4 644 847,6 1574,2 1823,8 2211,9 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

3600,1 3634,8 4286,8 5184,8 5528,15 6609,37 

Гроші та їх еквіваленти 240,6 632,8 2192,4 2993,3 3969,2 4950,97 
Витрати майбутніх періодів 9 7,5 14,3 19,3 21,95 25,72 
Оборотні активи 15637 15919,9 32001,8 38680,4 46862,8 55924,62 

 
Таким чином, при збільшені розміру оборотних активів ТОВ «Копілка», 

відбувається з одного боку зростання обсягів його виробництва або  цін  на  
товарно-матеріальні  запаси,  а з другого – зменшується швидкість обороту  
оборотних засобів. 

 
 

6.3. Прогнозування  ліквідності балансу ТОВ «Копілка» 
 
Проаналізуємо стан ліквідності балансу підприємства. В основу аналізу 

було покладено порівняння активів (А1-А4), згрупованих за ступенем 
ліквідності з пасивами за строками погашення (П1- П4) [1,2]:  

На кінець 2017 року:  
А1 = 240,6 ≥ П1 =8684,9 тис. грн. (умова не виконується); А2 =3948,5 ≥ П2 

= 2931,1 тис. грн., А3 =11447,9 ≥ П3 = 4295,5 тис. грн.; А4 = 3675,1 ≤ П4 = 
3400,6 тис. грн. (умова не виконується). 
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На кінець 2018 року: 
А1 = 632,8 ≥ П1 = 9068,9 тис. грн. (умова не виконується); А2 =4278,8 ≥ 

П2 = 4193 тис. грн., А3 = 11008,3 ≥ П3 = 3579,6 тис. грн.; А4 = 4753,4 ≤ П4 = 
3832 тис. грн. (умова не виконується). 

На кінець 2019 року: 
А1 = 2192,4 ≥ П1 =17532 тис. грн. (умова не виконується); А2 =5134,4 ≥ 

П2 = 3970 тис. грн., А3 =24675 ≥ П3 = 11200 тис. грн.; А4 = 4990 ≤ П4 = 4290 
тис. грн. (умова не виконується). 

На кінець 2020 року: 
А1 = 2993,3 ≥ П1 =25601,3 тис. грн. (умова не виконується); А2 =6759 ≥ 

П2 = 5271,7 тис. грн., А3 =28928,1 ≥ П3 = 10040 тис. грн.; А4 = 7431,7 ≤ П4 = 
5199,1 тис. грн. (умова не виконується). 

Незважаючи на те, що спостерігається достатність другої і третьої груп 
активів на покриття відносно й середньо термінових боргів, а вартість 
важколіквідних і неліквідних активів значно менша від суми довгострокової 
заборгованості й власного капіталу, умови відносної ліквідності балансу також 
не виконуються.  

Для визначення дефіциту абсолютно ліквідних оборотних активів (А1) (уся 
дебіторська заборгованість, що буде погашена за умовами договорів) 
побудовано модель (7):  

                              y = -5589.08 х + 807.05, R0,9542                                 (7) 
Для визначення дефіциту важколіквідних активів (А4) (необоротні активи 

та необоротні активи, утримувані для продажи та групи вибуття) 
побудовано модель (8): 

y = -565.41 t + 381.2, R0,79                                    (8) 
З огляду на вищезазначені розрахунки, можна зробити висновок, що 

протягом 2017-2020 років ліквідність балансу ТОВ «Копілка» не є абсолютною. 
Це свідчить про недостатність активів групи А1 (високоліквідні активи) та 
перевищення А4 (активи що важко реалізуються) для покриття відповідних 
зобов’язань по групах П1 (поточна кредиторська заборгованість, а також 
кредити й позики, не погашені в строк) та П4 (недостатність у підприємства 
власних оборотних коштів). Недотримання мінімальних умов вказує про 
низький рівень фінансової стійкості підприємства (табл. 4).  

Таблиця 4  
Прогнозування дефіциту ліквідних активів ТОВ «Копілка»,  тис. грн. 

Показник Норматив 2017 2018 2019 2020 Прогнозування 
2021 2022 

А1–П1 >0 -6278,9 -8436,1 -15339,6 -22608 -27138.35 -32727.43 
А4–П4 <0 -274,4 -921,4 -700,9 -2232,6 -2445.85 -3011.26 

 
Дефіцит ліквідних активів вказує на те, що підприємству доцільно у 

найближчій перспективі здійснити заходи, спрямовані на накопичення 
необхідного розміру грошових коштів і їх еквівалентів або реструктурувати 
найбільш термінові борги. 
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Висновки  
В даній роботі використовувався підхід до управління оборотними 

активами на підприємстві роздрібної торгівлі за допомогою моделювання 
тенденції динамічного ряду для їх складових. Прогнозування структури 
оборотних активів підприємства дозволило виявити недоліки в управлінні 
ними. 

Встановлений прогноз дефіциту абсолютно ліквідних активів, доводить 
про неспроможність підприємства вчасно розраховуватися по 
короткостроковим зобов’язанням. 

Надалі фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 
забезпечення систематизованого надходження й ефективного використання 
фінансових ресурсів, зокрема визначення оптимального співвідношення між 
власними та позиковими коштами; обґрунтованої потреби в оборотних коштах; 
пришвидшення оборотності дебіторської заборгованості та контролю за її 
станом; скорочення до мінімально необхідних виробничих запасів і запасів 
готової продукції. 
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KAPITEL 7 / CHAPTER 7.  
ENVIRONMENTAL TAXES IN THE GLOBAL PARADIGM OF 

ECONOMICS 
ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ У СВІТОВІЙ ПАРАДИГМІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-013 
 
Introduction 
 
The need to greening a tax policy is dictated by the deterioration of the 

environment. Most countries in the world are reorienting their national financial 
systems under the influence of foreign experience, based on the best practices of 
greening the economy worldwide. Of course, the degree of effectiveness of tax 
system reform is primarily determined by the national specifics and mentality of the 
subjects to whom these reforms apply. However, globally, we consider it necessary to 
outline main systems of environmental taxes, which in one way or another have 
demonstrated their effectiveness. 

 
 
7.1. Basic global systems of environmental taxation 
 
Japanese system of environmental taxes. Compared to other industrialized 

countries, Japan has achieved great success in the economic and scientific areas. In 
Japan, there acts the law “On Combating the Atmospheric Air Pollution” adopted in 
1970. According to this law, the country has a system of monetary compensation for 
damage to the health of persons affected by pollution caused by companies-emitters. 
This law is based on the classic postulates of the Pigouvian approach, the “polluter 
pays”. Payments for water pollution take the form of penalties in Japan. The amount 
of the fine depends on the degree of pollution, which is determined by comparing the 
level of environmental damage with environmental standards. There are payments for 
air pollution caused by noise and concentration of harmful substances. It should be 
noted that in Japan there are some of the highest standards for air pollution, which 
exceed similar parameters of other countries by 2–3 times [1]. There are also special 
surcharges to payments for hazardous industries and goods, for excessive emissions 
of sulfur dioxide. In 2012, Japan introduced a carbon tax, citing it with the need to 
participate in solving the problem of global warming. This tax applies to all types of 
fossil fuels. As a result, in 2017, greenhouse gas emissions in Japan decreased by 
1.2%. The Japanese environmental tax system is considered to be a binary one, as it 
is represented by a group of energy (64%) and transport taxes (36%) [2].  

Taxes related to car use and gasoline consumption show the highest fiscal 
efficiency (55% and 26% respectively). According to the degree of greening of the 
tax system, Japan ranks second in the world ranking of the Green Tax Index [3]. 

American environmental tax system. In the United States, there are national 
peculiarities in the field of environmental payment collection. Thus, nature users are 
charged with special payments for the right to pollute the air, discharge wastewater, 
for the use of drinking water, for the placement of hazardous and solid wastes, and so 
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on. There is also a fee for the discharge of industrial wastewater. The amount of the 
fee is determined by each state separately depending on the category of 
environmental threat. For example, in the state of California, the fee for the discharge 
of toxic wastewater exceeds 16 thousand dollars [1]. A similar principle applies to 
soil contamination with toxic substances. Municipal wastes are also addressed at the 
state level and are most effectively addressed in Missouri. In order to stimulate the 
processing of car tires, the authorities introduced a special tax of 50 cents on each car 
tire [1]. A special feature of environmental taxes in the United States is their high 
level, which causes excessive tax pressure on nature users, and therefore industries 
with a high degree of pollution are exported to other countries with lower 
environmental standards and payments. At the same time, in the United States there is 
a large list of tax preferences and benefits that encourage economic operators to 
ecologically constructive economic activity. In 2008, a carbon tax was introduced in 
Canada, resulting in a reduction in fuel consumption. Thus, in British Columbia, fuel 
consumption decreased by 17.4% per capita [1]. Some imported cars in Canada are 
subject to a green tax. The tax is not applied to national vehicles and those exported 
from abroad. There is an environmental tax on non-environmental goods. The tax is 
levied on all products in aerosol packaging, pharmaceuticals, syringes, toxic 
products, etc. According to the level of greening of the national tax system, the 
United States ranks first in the world [3]. 

Pan-European environmental tax system. The idea of environmental tax reform 
was first put forward by the Scandinavian countries, and then the initiative was 
supported by other countries – Germany, Great Britain, and Italy. Of particular 
interest and wide application in the practice of environmental taxation are energy 
taxes as a tool of environmental protection, the increase of which was dictated by the 
need to reduce emissions of greenhouse gases, carbon dioxide in particular. In 
addition, energy taxes have a high potential to replenish budget revenues (4.72%) [4, 
p. 115].  

Types of environmental taxes in the EU Member States include [5; 6, p. 38]: 
1. Fee for water pollution (Germany, France, Austria, Finland, Ireland, Poland,  

             Estonia, Latvia, Czech Republic, Netherlands). 
2. Tax on harmful products: 

1.1. TV and computer disposal fee (Germany, Slovakia, Lithuania). 
1.2. Fees for products that do not meet certain environmental standards 

(Poland). 
1.3. Payment for products containing chlorofluorocarbons (Czech Republic). 
1.4. Landfill tax (all EU countries). 
1.5. Tax on fertilizers and pesticides (Norway, Denmark, Austria). 
1.6. Tax on disposable tableware (Belgium, Denmark, Latvia). 
1.7. Tax on plastic bags (Belgium, Denmark, Hungary, Ireland). 

3. Tax on noise pollution (Czech Republic, Germany). 
In general, energy (77%) and transport taxes (19%) are the most widespread in 

the EU. Pollution taxes constitute 3% and resource payments are about 1%. 
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7.2. Functions of environmental taxes 
 
The effectiveness of environmental taxes is determined by the following. First, 

environmental taxes, as mandatory regular payments, replenish the revenue side of 
the budget, i.e. perform a fiscal function. Second, eco-taxes help to minimize the 
level of environmental hazards, encouraging rational tax agents to introduce safe 
technologies that are environmentally friendly, i.e. perform an eco-attributive 
function. Thus, we propose to study the effectiveness of environmental taxes through 
the prism of the analysis of their inherent functions and misfunctions (Fig. 1.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1 – Functions and misfunctions of environmental taxes 
 

The main effect of the application of environmental taxes should be a reduction 
in the tax base due to the transition to new technologies (substitution effect). Low 
environmental quality standards do not encourage economic agents to implement 
environmentally-related investment projects. It was revealed that in the practice of 
national nature management the substitution effect was not shown due to low, in 
comparison with the European, rates of ecological taxes. Based on this background, 
the fiscal function of environmental taxes also does not work.  

Thus, it was found that the average value of the share of environmental tax in 
GDP was 0.11%, in budget revenues – 0.39%, tax revenues – 0.53% [7, p. 4]. 
Negative functions, or misfunctions, are manifested through the tax burden 
(heaviness, income effect, solvency trap), increase in the cost of the emitter's products 
(inflation) and the threat of a radically opposite result (resistance to state tax 
authorities and refusal from paying taxes). 

 
 
7.3. Global models of environmental taxes efficacy 
 
Pigouvian model. A representative of the Cambridge neoclassical school, A. 

Pigou, proposed to internalize the cost of pollution by setting an environmental tax 
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for the perpetrator. This tax was later called the “Pigouvian tax”. Pigouvian tax 
(1920) is a tax on measured emissions, which serves as a means of regulating and 
correcting the impact of negative externalities. The purpose of the environmental tax 
is that it encourages the tax agent to reduce the level of environmental damage caused 
to third parties. In this case, the environmental tax is a tool to achieve a balance 
between the volume of production of the taxpayer and the losses of society, so the 
effective tax should be equal to the marginal social costs. The approach is based on 
the idea that the environment is public property (public good), so anyone who harms 
it harms society and therefore has to pay compensation for that damage. The 
environmental tax must be equal to the marginal loss of the recipient. The Pigouvian 
tax is the price of the right to pollute the environment. Theoretically, environmental 
taxes should help to ensure that market prices are more internalized and reflect the 
social costs of environmentally harmful industries and provoke reductions in the 
latter. The Pigouvian tax is an effective method of reducing the overall level of 
pollution, provided that the damage to society can be reliably estimated. This 
approach was later supplemented and developed in the theory of economic damage 
from environmental pollution in the Eastern Europe and the post-Soviet countries. 
The approach is based on the “polluter pays” principle. This principle is that the 
sources of pollution must either compensate for the damage or take measures to 
prevent negative impacts. Usually this principle is interpreted in such a way that the 
issuer must bear the costs of preventing and reducing the level of environmental 
pollution [8, p. 9]. The model is based on the economic assessment of natural 
resources. The main purpose of the tax is to minimize, compensate or prevent 
economic damage from environmental pollution. Under the economic damage caused 
to the environment, it is important to understand the estimated in monetary form 
actual or possible losses arising in the national economy due to pollution of natural 
components of the environment, or additional costs to compensate for such losses [9, 
p. 8]. This approach was introduced on an experimental basis in some regions of the 
Eastern Europe in the early 90’s of the 20th century. The results of the experiment 
revealed the effectiveness of the introduction of payment for environmental pollution 
as a lever of economic pressure on the emitter company. Experience has shown that 
this approach allows the country’s economy to develop with the least damage to the 
environment. This model is effective under conditions of stable intensive 
development of production and absence of hyperinflation. The development and 
practical implementation of the approach in Ukraine was carried out for the first time 
by the representatives of the Sumy school of nature management. Thus, the classic 
idea of the effectiveness of the environmental tax is based on the fact that such a tax 
is designed to reflect in monetary terms the damage caused by the tax agent as a 
result of pollution, as well as to compensate for the losses of society. Therefore, an 
environmental tax will be effective if its rate is equal to the marginal social costs. 

The traditional coefficient approach to assessing the effectiveness of the tax 
system is based on the calculation of basic analytical indicators. In the arsenal of 
researchers there is a large set of indicators of fiscal performance of taxes, which, 
however, can be used as a methodological basis in relation to environmental taxes. 
Here are some of the main indicators [10, p. 11]: 
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• the share of total taxes in GDP (level of tax burden); 
• the share of tax revenues in budget revenues; 
• the share of taxes by industry and field of activity; 
• tax indebtedness; 
• tax collection rate; 
• coefficient of tax elasticity; 
• dynamics of taxes; 
• fiscal efficiency ratio; 
• tax cost index; 
• tax multiplier; 
• tax accelerator; 
• tax loyalty ratio; 
• effective tax rates. 

Within this approach, a special scientific interest poses the study [4], in which 
the author analyzes the effectiveness of environmental taxes of the EU member states 
based on a comparison of specific environmental indicators (pollutant emissions) and 
macroeconomic indicators of environmental orientation (government spending on the 
environment). According to the results of the analysis, it was concluded that the 
environmental tax policy of the EU countries is effective, as with increasing 
environmental protection costs, the amount of revenues from the environmental tax 
increases, while the amount of pollutant emissions decreases. Environmental taxes in 
the EU are a source of funding for environmental measures, but in Ukraine such a 
link is not observed. Currently, within this approach research are being undertaken to 
test the hypothesis of macroeconomic and environmental performance of the carbon 
tax. Thus, in the work [11, p. 17] the author notes that the CO2 tax, introduced in 
Sweden, contributed to the stabilization of primary energy consumption along with 
GDP growth for 1990-2015 by 69%, reducing greenhouse gas emissions for the 
analyzed period by 25%, reducing the share of organic fuels to 30% in 2016, a 
significant reduction in the country’s dependence on fuel imports. 

Scandinavian (structural) model for assessing the effectiveness of environmental 
taxes (2001-2003). This model was developed to find an answer to the question of 
compliance with the “polluter pays” approach in the practice of environmental taxes 
in Northern Europe [12]. For the purpose of analysis, all industries were aggregated 
into 4 groups (primary sector, secondary sector (manufacturing), energy, services), 
and households were included in the review. The approach is based on determining 
the share of energy consumption (or pollution) in each of the sectors and the 
corresponding share of accrued energy taxes. Based on the presence or absence of 
correspondences between the studied indicators, a conclusion is made on compliance 
with the principle of “polluter pays”. A similar technique can be applied to any 
environmental taxes. The countries of the Northern Europe were the first to apply 
environmental taxes and implement green tax reforms. The study found that 
traditional energy taxes were introduced earlier and used as a fiscal tool, while the 
CO2 tax was introduced in the 1990s to reduce emissions. The study found that in the 
case of payment of traditional energy taxes, the burden is shifted to households, and 
the principle of “polluter pays”  in this case is not observed, which indicates the 
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inefficiency of this group of taxes. In the case of the carbon tax, in some countries 
(Sweden and Norway) there is a balance between those who pollute and those who 
pay for the damage done to the environment. In general, environmental taxes showed 
low environmental efficiency during the analyzed period, as the basic principle of 
their establishment of “polluter pays” in practice is poorly implemented. And if this 
principle is not followed, then the prices, which are partly determined by these taxes, 
send incorrect signals to economic entities. Those industries that enjoy tax benefits 
quite widely have little incentive to preserve the environment. Therefore, if the tax 
burden is not distributed in accordance with the “polluter pays” principle, it cannot be 
argued that environmental taxes contribute to sustainable development. 

Contemporary econometric models. The arsenal of modern approaches to 
assessing the effectiveness of environmental taxes is represented by the works [13, 
14]. Of particular scientific interest is the regression model for assessing the 
effectiveness of environmental taxes for 50 economically developed countries [13]. 
The working hypothesis of the study is the assumption that higher rates of 
environmental taxes help reduce pollution and reduce the production and 
consumption of non-renewable energy sources in the long run. The object of the 
study was the revenue from environmental taxes. Scientists claim that energy and 
transport taxes are fiscal in nature. The model examines the relationship between 
environmental tax revenues and the quality of the environment, which can be 
assessed through some environmental indicators. In particular, such variable 
indicators are: CO2 emissions per capita, afforestation area, energy consumption per 
capita, share of fossil fuel consumption, electricity production from non-renewable 
sources per capita, electricity production from renewable sources per capita, 
concentration of fine particles in air, the level of water pollution by organic matter 
and electricity consumption per capita. 

 
Conclusions 
 
The process of greening the tax system, which began in European countries 

several decades ago as an experiment, has gradually spread to other countries. In the 
modern context, it should be a question of forming an effective system of 
environmental taxes, which is ensured by optimizing their structure. Thus, taking into 
account the world experience and national peculiarities of economic development, the 
question arises about the formation of fiscal and eco-attributive group of 
environmental taxes. 
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KAPITEL 8 / CHAPTER 8.  
IMPLEMENTATION OF COUNTRY STRATEGIES IN DEVELOPMENT 

INDUSTRY 4.0: TEAMWORK OF EXPERTS 
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ КРАЇН В РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 4.0: КОМАНДНА РОБОТА ЕКСПЕРТІВ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-053 
 
Введення 
 
Розробка та реалізація ефективних стратегічних рішень у розвитку 

Індустрії 4.0 будь-якої країни світу потребує залучення експертів до командної 
роботи, колаборації експертних команд та досягнення ними консолідації у 
виробленні рішень. Наукова проблематика з цього напрямку є досить 
нагальною та актуальною враховуючи необхідність і важливість роботи 
експертів у будь-якій сфері для успішної реалізації програм та стратегій 
національної політики в Індустрії 4.0. 

Зарубіжними та вітчизняними вченими науковцями і практиками 
досліджено чимало питань з консолідації експертних думок, досягненні 
ефективної роботи експертів в командах, які представлені у роботах  [1; 2; 3; 4; 
5; 6]. З’являються уже перші напрацювання вітчизняних практиків щодо 
колаборації експертних команд зокрема в Індустрії 4.0, наприклад, до таких 
праць варто віднести [7; 8]. Аналізуючи напрацювання вчених та практиків, 
розглянемо важливість досягнення консолідації експертів та необхідність 
застосування методики колаборації експертних команд у виробленні стратегій 
та реалізації програм національної політики країн в розвитку Індустрії 4.0. 
Обґрунтуємо важливість застосування знань експертів різних галузей для 
реалізацій державних програм та проектів у цьому напрямі. Зауважимо, що до 
командної роботи мають бути задіяні експерти не лише із семи найбільш 
перспективних для розвитку Індустрії 4.0 сегментів: інформаційно-
комунікаційних технологій, машинобудування, воєнно-промислового 
комплексу, аерокосмічної галузі, комплексного інжинірингу, створення нових 
матеріалів, технологій для альтернативної енергетики тощо, але й у тому числі, 
освітяни, науковці, представники влади тощо.  

 
 
8.1. Консолідація експертів – успіх в реалізації ефективних програм 

країн в розвитку Індустрії 4.0 
 
Ефективна робота експертів у будь-якій сфері країни являється важливою 

цінністю в розвитку суспільства. Для реалізації ефективних програм Індустрії 
4.0 Україна потребує сотні тисяч висококваліфікованих фахівців у професіях 
робітничого спрямування, сертифікованих програмістів, і у тому числі 
державних службовців. Які б здатні були показувати ефективну роботу та 
досягали найвищих її результатів кожен на своєму робочому місці. Варто 
спочатку залучити висококваліфікованих кадрів, а тільки потім із них 
консолідувати професіоналів своєї справи для ефективної промислової 
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автоматизації країни. Варто зауважити, що Україна уже має свій досвід 
консолідації експертів як галузевого, так і прикладного рівня у промисловій 
автоматизації та ІТ. І пройдений шлях та набутий досвід свідчить, що урядові 
структури будь-якої країни світу мають тісно співпрацювати між собою щодо 
створення та ефективної реалізації програм в Індустрії 4.0, які ґрунтуються на 
усталених, ефективних стратегіях та політиках у таких сферах, як 
промисловість, інновації, експорт, інтеграція, і вони мають складати ланцюжок 
цінностей у міжнародній її співпраці, а також сталого кластерного розвитку 
самої країни. 

Розглянемо яким чином знання експертів у галузях впливають на стан 
державних політик та ефективність реалізації програм Індустрії 4.0. Зобразимо 
модель реформ із залучення експертної думки (рисунок 1), яка розкриває 
послідовність усіх етапів розпочинаючи із фази планування до завершальної 
фази розгортання або реалізації проекту. Фаза планування включає стадії із 
послідовної консолідації кращих напрацювань, то фаза реалізації – це 
послідовне розгортання у відповідності до обраних пріоритетів.  
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ФАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ  
Рисунок 1 - Модель реформ із залучення експертної думки в реалізації 

проектів Індустрії 4.0 (систематизовано автором на основі [7; 8]) 
 
Консолідація експертів передбачає реалізацію ефективних програм у 

Індустрії 4.0. Основна ідея представленої моделі ґрунтується на консолідації 
експертних знань і доведення їх до стратегій державного рівня не залежно від 
того яку політику обирає держава промислову, експортну чи інноваційну. 
Модель базується на практичному досвіді за кількома напрямами. Уже перша 
фаза даної моделі має завершуватися якісними розробленими програмами та 
стратегіями. Ефективність впроваджених дій урядом щодо реалізації програм 
Індустрії 4.0 має враховувати процеси консолідації кращих напрацювань. Варто 
зауважити, що теорія і практика управління процесами свідчить про 
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необхідність пошуку проблеми в процесах, а не у кадрах. Досить вдалим є 
твердження в одній із наукових праць: «Винні не люди – шукайте проблему у 
процесах» [8]. 

Якісне управління процесами для реалізації ефективних програм Індустрії 
4.0 повинно розпочинатися із пошуку причинно-наслідкових зв’язків. Для 
цього варто проводити детальний аналіз проходження кожного рівня у фазі 
планування. Розглянемо елементи формування інституційної спроможності при 
проведенні та досягненні послідовної консолідації експертів (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
                 
         ФАЗИ ПЛАНУВАННЯ               Процеси, інструменти,  
                                                                    учасники командної роботи 

СТРАТЕГІЇ-ПОЛІТИКИ 
Процеси: системна робота на рівні міністерств. 
Інструменти: план робіт, регулярні групові зустрічі. 
Учасники: керівники департаментів, міністри, 
комітети. 
 

КОНСОЛІДАЦІЯ НАПРАЦЮВАНЬ ЕКСПЕРТНИХ ГРУП 
Процеси: системна робота в робочих групах. 
Інструменти: підбір кращих експертів, план робіт, 
регулярні групові зустрічі, стимулювання експертів, 
фонди підтримки. 
Учасники: провідні експерти, лідери думки, керівники 
асоціацій кластерного типу та кластерів. 

НИЗОВІ ІНІЦІАТИВИ АСОЦІАЦІЙ ТА БІЗНЕСУ 
Процеси: системна робота асоціацій, кластерів та 
робочих груп. 
Інструменти: регулярні групові зустрічі, нетворкінг, 
стимулювання експертів, фонди підтримки, 
організація робочих груп за напрямами. 
Учасники: провідні фахівці асоціацій, кластерів, 

 

РІШЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ГРУП 
Процеси: системна робота в комітетах. 
Інструменти: план робіт, регулярні групові зустрічі. 
Учасники: провідні експерти, лідери. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 

Рисунок 2 - Елементи формування інституційної спроможності в 
послідовній консолідації експертів (систематизовано автором на основі [7; 8]) 

 

Якісний та ефективний результат на кожному рівні можна досягти завдяки 
використанню не менше трьох елементів зображених на рисунку. Стрілка вгору 
вказує на досягнення послідовної консолідації експертів на кожній фазі 
планування реалізації проектів Індустрії 4.0. враховуючи елементи 
інституційної спроможності. Реалізація ефективних програм у Індустрії 4.0 
передбачає у першу чергу правильний відбір кадрів (учасників командної 
роботи), визначення процесів, які вони виконують та завдяки яким саме 
інструментам. Звісно правильний відбір учасників командної роботи 
вважається одним із вагомих факторів успіху кожного рівня. Досить важливі 
процеси демократії у командній роботі та збір різних думок 
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висококваліфікованих експертів, які мають досвід роботи. Недоліком та не 
якісним результатом командної роботи групи на виході може стати включення 
до основного складу робочої групи людей без досвіду, не репрезентативних, й 
натомість виключення із командної роботи групи експертів, які володіють 
знаннями, досвідом та фундаментальними напрацюваннями з вирішення питань 
поставлених перед групою експертів.   

Основою побудови та ефективного функціонування моделі реформ, 
реалізації проектів та розробка стратегій у Індустрії 4.0 є залучення учасників, 
задіяння процесів та застосування інструментів.  

1) Учасники (їх ще називають акторами у даній моделі), які являються 
відомими фахівцями у певному колі питань, і навіть представляють вже 
сформовані «школи». Можна навести приклад щодо ряду відомих в Україні 
експертів із кластерного розвитку, які представлені Київською бізнес-школою 
та Українським агентством кластерного розвитку, мета якого допомогти 
Україні стати важливою частиною глобальної економіки шляхом створення та 
підвищення ефективності українських кластерів. В інноваційній сфері є багато 
напрацювань експертами та фахівцями від Національної академії наук України. 
У промисловій політиці суттєві напрацювання мають Український союз 
промисловців та підприємців, Федерація роботодавців України, Клуб «Коло» 
діяльність якого спрямована на розбудову національної економіки тощо. 
Відповідно, експерти маючи суттєві напрацювання повинні консолідуватися 
для отримання ефективних результатів у розвитку Індустрії 4.0.  

2) Процеси в ідеальному сценарії, потрібно очікувати інтенсивність 
комунікацій між експертами та їх згуртованість для вирішення питань 
пов’язаних із розвитком Індустрії 4.0. Окрім, комунікацій окремих груп 
експертів у соціальних мережах та потужного нетворкінгу, який у певній мірі 
стимулює обмін думок на рівні окремих експертів, потрібно залучати й нових 
для генерації ідей. Процесами також являються регулярні зустрічі та 
комунікації між експертами у виробленні ними ефективних стратегій. 

3) Інструменти від фінансування роботи команди експертів, ідеальна 
модель повинна забезпечити усіх учасників узгодженими і зрозумілими для них 
методиками та інструментами у підтримці комунікацій між експертами у 
командній роботі, нетворкінгу. Вдало обрані інструменти дозволяють 
фільтрувати ідеї учасників і правильно розподіляти їх ролі та завдання.  
Завдяки їх ефективності можна здійснювати вибір кращих експертів в 
командній роботі. Інструментами у забезпеченні роботи експертів виступають 
певні критерії щодо відбору експертних напрацювань, плани робіт, фонди 
підтримки, інструменти із комунікацій та залучення до командної роботи. 

У практичній діяльності подібні підходи та методики вдало і 
результативно відпрацьовані у корпоративному бізнесі при розробці стратегій 
різного рівня. І звісно, вони не представляють ніякого ноу-хау на сьогодні. 
Варто зазначити, що реальне втілення ідей на практиці досить відрізняється від 
ідеальної моделі реформ із залучення експертної думки в реалізації проектів 
Індустрії 4.0. Зазвичай великою проблемою у практичній діяльності є 
проходження другого рівня у першій фазі (планування). Тому, у більшості 
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випадків спільноти не можуть пройти навіть рівень консолідації уже існуючих 
експертних напрацювань (рисунок 3).  
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ЕКСПЕРТНИХ ГРУП 

 
Рисунок 3 - Проблеми проходження другого рівня при послідовній 

консолідації експертів у реалізації проектів Індустрії 4.0 
 
Зображена на рисунку 3 стрілка вгору вказує на поступову, послідовну 

консолідацію експертів. До низових ініціатив асоціацій та бізнесу в першій фазі 
планування відносяться процеси пов’язані із системною роботою робочих груп 
асоціацій та кластерів; інструментами є регулярні групові зустрічі, нетворкінг і 
організація робочих груп; учасники – асоціації та кластери, провідні філії, 
компанії. Консолідація напрацювань експертних груп має включати у себе 
процеси системної роботи в робочих групах.  

 
 
8.2. Колаборація експертних команд у розробленні стратегій 

національних політик держав в Індустрії 4.0. 
 
Вироблення та обґрунтування стратегічних рішень в удосконаленні 

національної політики у Індустрії 4.0 мають ґрунтуватися на колективній 
співпраці усіх спільнот, задіянні експертів до командної роботи та розробці 
ними інноваційних ідей, які були б зафіксовані у нових керівних документах, 
наприклад: гайді, методичних рекомендаціях та аналітичних звітах тощо. Варто 
розробити стандарти, і «стандарт» розглядати як ціль, враховуючи кращі 
практики провідних країн світу. Практична командна робота експертів та 
спільноти в Індустрії 4.0 має ґрунтуватися на методиці «колаборативних 
команд», яка представлена у роботі О. Юрчака [7].  

Досягнення цілей у розбудові національної політики в Індустрії 4.0 має 
проходити чотири етапи згідно з методики «колаборативних команд» [7] - це 
аналіз ситуації, дискусія експертів, досягнення між ними консенсусу та 
вироблення єдиного «стандарту» про який йшла мова до цього, тобто 
досягнення цілей у виробленні стратегічних рішень національної політики в 
Індустрії 4.0. Основна теза цієї методики полягає в наступному, що проходячи 
зазначені чотири етапи не можливо перейти на новий без умілого поєднання 
основних інструментів колаборації: дослідження, нетворкінгу, розвитку ідей та 
промоції. У кожному проектів із розбудови стратегій національної політики 
будь-якої держави в Індустрії 4.0 результатом командної роботи експертів та їх 
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колаборації має бути вихід документу. На етапі «Дискусія» повинні 
підключитися до роботи та вироблення стратегічних цілей інші команди 
проекту, представники влади, профільні спеціалісти інших галузей, і у цілому 
весь ринок. Вихід документу (стандарт, біла книга, гайд) має супроводжуватися 
промоцією результатів та виходом результатів на ринок. 

У процесі переходу з однієї сходинки на іншу в розробленні стратегій 
розвитку Індустрії 4.0 та задіянні такого інструменту як «Аналіз ситуації», 
варто пам’ятати, що він надає ідеям експертів потрібного напрямку та потребує 
детального дослідження фактів та вивчення існуючого досвіду, у тому числі 
зарубіжного (європейських практик тощо). Інструмент «Розвиток ідей» 
допомагає експертам вийти на новий рівень у розробленні стратегічних рішень 
національної політики в Індустрії 4.0. і потребує постійних інтерацій 
(організації обробки даних). Даний етап є вагомим методом в мотивації 
експертів до командної роботи. Наступний етап «Нетворкінг» дозволяє 
долучити до співпраці стейкхолдерів. Цей етап вважається базовим і найбільш 
застосованим інструментом реалізації проекту, і також посилює ефективність 
усіх інших етапів. «Промоція» допомагає реалізувати комплексну промоцію в 
онлайн та офлайн режимі. На цьому етапі здійснюється перехід на абсолютно 
новий рівень де ключовим є не розвиток ідей, а уже їх реалізація. 

Першим кроком до розбудови «колаборативних команд» експертів має 
стати правильний розподіл ролей між усіма учасниками команди, і зокрема, між 
науковцями, розробниками та промисловцями. Варто зауважити, що зазначені 
експерти мають різні спеціалізації, відповідно, у командній роботі вони 
матимуть різні ролі. Досить важливим є питання щодо досягнення їхньої 
взаємодії, поєднання, балансу, консенсусу у вироблені «стандарту». Запускати 
в дію такі команди не можливо без досконалого володіння головних 
інструментів колаборації, у тому числі із задіянням ігрових методів. З 
практичної точки зору, варто фокусуватися на залученні широких аудиторій 
експертів у процесі створення стандартів та досягненні цілей в розробленні 
стратегій ефективної національної політики в Індустрії 4.0.  

Розглянемо типи експертів і їх ролі у командній роботі. До командної 
роботи експертів мають входити освітяни, користувачі, райтери (різних 
категорій), інтегратори (замовники), консультанти. Роль райтерів полягає у 
генеруванні експертного контенту (аналітика, кейси, гайди, тощо). Освітяни 
мають бути упорядниками контенту (рекомендації, рейтинги, упорядкування). 
Варто зауважити, що саме університети є генераторами освітнього контенту та 
експертизи. Користувачі повинні виконувати роль критиків контенту 
(критичний зворотний зв'язок). Консультанти повинні бути методистами 
контенту (фреймворки, інструменти, методики). Інтегратори (замовники) є 
тестувальниками контенту (валідація на практиці та зацифрування результатів). 

Інструмент колаборативних команд «Розвиток ідей» варто деталізувати 
щодо методів та інструментів дій експертів щодо доступності та зрозумілості, 
функціональних обов’язків експертів та їхніх дій у командній роботі. Стосовно 
інструменту «Нетворкінг», то кількість дій і тактик, обов’язків варто 
передавати на певні кластерні комітети. Науковців та освітян у кожній країні 
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потрібно мотивувати щодо кращих досліджень та наукових розробок в Індустрії 
4.0, і саме основне - це представлення їхніх досліджень для широкого кола 
науковців та практиків. Досить вагомим є формулювання тематики розвитку за 
якими мають бути здійсненні напрацювання експертами у розроблені 
ефективних стратегій національної політики в Індустрії 4.0.     

 
Висновки 
 
Ефективна реалізація програм та розробка стратегій країн в розвитку 

Індустрії 4.0 завдяки послідовній консолідації експертів має базуватися на семи 
основних складових: визначення стратегічних цілей та планування і 
впровадження послідовності дій; фіксація проміжних та кінцевих результатів 
експертів; організація роботи експертних груп за напрямами робіт, тобто 
постійні формати роботи експертних груп за стратегічними напрямами; 
проактивна політика співпраці; задіяння розвинутих інструментів комунікації; 
стимулювання експертів; постійний бенчмаркенг тощо. 

Результатом ефективної командної роботи експертів у розробці стратегій 
країн з розбудови національних політик в Індустрії 4.0 має бути впроваджений 
стандарт, вироблена методика чи технологія в Індустрії 4.0. Колаборативні 
команди мають працювати над: 1) досягненням загальної цілі (поставленої 
мети); 2) обміном знаннями, досвідом між командами експертів і між 
замовниками та командами; 3) самонавчанням, вдосконаленням у напрямку 
вироблення стандартів, білих книг, гайдів, тощо; 4) досягненням консенсусу в 
команді між усіма експертами, особливо в роботі над відгуками замовників 
ринку. 
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KAPITEL 9 / CHAPTER 9.  
ASSESSMENT OF THE STANDARD AND QUALITY OF LIFE OF THE 
POPULATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

ОЦЕНКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-061 
 
Введение 
 
В современном мире государство призвано соблюдать политические и 

экономические стандарты обеспечения благосостояния населения, которое 
оценивается степенью удовлетворения потребностей населения, оказанием всех 
необходимых услуг, обеспеченностью материальными и нематериальными 
благами, которые способствуют комфортной и безопасной жизни.  

Справедливое перераспределение доходов, демократическая организация 
государственной власти, защищенность личности ее прав и свобод, наличие 
равных возможностей для развития личности, выраженная социальная 
направленность политики государства, где каждому гражданину гарантированы 
достойный уровень жизни, а также предоставлены широкий спектр благ – все 
это, признак политической системы социального государства. Обязанности 
государства в обеспечении комфортного и безопасного существования находят 
свое отражение в социальной и экономической политике, законодательных 
актах, указах, а также программах социально-экономического развития. 
Ключевой задачей разработки данных программ является повышение уровня и 
качества жизни населения, так как состояние экономической и политической 
стабильности государства также находят свое отражение в уровне и качестве 
жизни граждан страны. Оценка уровня социально-экономического развития 
государства, в обязательном порядке, должна учитывать обобщенный 
показатель уровня и качества жизни населения.  

 
 
9.1. Теоретические основы оценки уровня и качества жизни населения 
 
На сегодняшний день в мировой практике сложилось несколько подходов 

к определению понятий «уровень и качество жизни населения». Так, в докладе 
«Исследовательского института социального развития ООН» понятие «уровень 
жизни» определяться степенью удовлетворения материальных и духовных 
потребностей  населения товарами и услугами в единицу времени [1].  

В работе «Основы социальной статистики: методы, система показателей, 
анализ» В. И. Гурьева  представлено следующее определение: «уровень жизни  
– это сложная комплексная социально-экономическая категория, выражающая 
степень удовлетворения людей и формируется на основе учёта размера 
реальных доходов трудящихся,  уровня потребления населением материальных 
благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста 
образованности, степени развития медицинского и культурно-бытового 
обслуживания граждан, состояния среды проживания человека» [2, c. 67].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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В свою очередь, В. Ф. Майер под уровнем жизни понимает 
«обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и 
культурными (духовными) благами, достигнутый уровень их потребления и 
степень удовлетворения потребностей людей в этих благах» [3, c. 8].   

Исходя из указанных определений, очевидно, что уровень жизни — 
система количественных и качественных показателей общего потребления 
населением природных, материальных и духовных благ, отражающая степень 
удовлетворения потребностей в этих благах.  

Уровень жизни отражает благосостояние населения и характеризуется 
объемом реальных доходов на душу населения, уровнем и структурой 
потребления товаров и услуг, уровнем и динамикой цен на основные предметы 
потребления и виды услуг, продолжительностью рабочего и свободного 
времени, жилищными условиями, социальным обеспечением [3]. 

Понятие уровня жизни включает в себя комплекс показателей, которые 
характеризуют состояние: жилищных условий населения, здоровья и питания, 
доходов населения, объема и качества предоставления платных услуг, условий 
отдыха и труда, качества предоставления социальных гарантий и социальной 
защиты населения, находящих свое отображение в социальной политике 
государства. 

Государство берет на себя обязательство по обеспечению условий для 
комфортной жизни населения, реализации человеческого потенциала, 
получению доходов от деятельности, предоставлению различного рода услуг. 
Все составляющие уровня жизни имеют количественные показатели, которые  
позволяют провести статистический анализ, а также  оценить динамику 
показателей уровня жизни. 

Понятие качества жизни стали использовать в 50-е годы прошлого века, 
что было обусловлено изменением условий жизни и труда, а также с 
модернизацией хозяйственной деятельности государств. Концепция «качества 
жизни», шире концепции «уровня жизни», так как помимо экономических и 
социальных аспектов жизни населения охватывает: политические, культурные, 
экологические и другие сферы жизнедеятельности населения.  

В докладах ООН используется и категория «качество жизни», отражающая 
развитие человеческого потенциала, борьбу с бедностью и т.д.  Например, в 
работе М. Р. Ефимовой и С.Г. Бычковой, под качеством жизни понимают 
«удовлетворенность населения жизнью с точки зрения широкого набора 
потребностей и интересов» [4, c.462].   

В работе «Социальная статистика» Л.Ф. Удотова отмечает, что «качество 
жизни – это степень соответствия условий и уровня жизни научно 
обоснованным нормативам и определенным стандартам» [5, c.240]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день сложились различные 
подходы к трактовке категории «качество жизни». С одной стороны, качество 
жизни характеризует защищенность и обеспеченность населения, отражая, этим 
содержание качества жизни общества в целом. С другой стороны – это 
совокупность системообразующих показателей жизни населения, которые 
характеризуют удовлетворенность благами.  
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Анализ подходов к определению данных категорий позволяет утверждать 
о различиях и отсутствии тождественности между ними. Акцент в определении 
«уровня жизни» сделан на материальной стороне жизни человека и отражается 
показателями общего благосостояния. Исследования качества жизни шире и не 
ограничивается рамками, характеризующими материальное положение 
населения. 

Категорию «уровня жизни» можно рассматривать как составную часть в 
структуре «качества жизни». Так как, помимо общего исследования состояния 
доходов населения, данное понятие позволяет оценить состояние 
здравоохранения, образования, культуры, связи и транспорта и др. 
Исследование уровня и качества жизни должно учесть удовлетворенность 
населения всеми благами, а также уровень поддержки и защиты государством 
своих граждан.  

Уровень и качество жизни – это динамические процессы, 
дифференцируемые в зависимости от потребностей населения и, зависящие от 
большого числа факторов и явлений, которые связанны с государственным 
регулированием социально-экономических, политических, культурных 
процессов, а также обеспечением государством гражданских прав и гарантий. 

Особый акцент в оценке уровня и качества жизни следует сделать на 
потребности, которые являются составной частью жизни населения (питание, 
образование, здоровье и т.д.), которые формируют совокупность показателей, 
позволяющих оценить уровень и качество жизни населения страны. 

Исследование уровня и качества жизни предполагает использование 
различных показателей, среди которых: прожиточный минимум, 
потребительская корзина, потребительский бюджет, минимальный размер 
оплаты труда и другие [6].  

 
 
9.2. Анализ методов оценки уровня и качества жизни 
 
Оценка уровня и качества жизни требует выделения показателей 

социально-экономического развития государства с целью проведения и 
внедрение мероприятий, позволяющих повысить качество жизни населения. 

На сегодняшний день в мировой практике используют ряд подходов к 
определению состояния уровня и качества жизни населения, представленных в 
таблице 1.  

К числу наиболее востребованных методов оценивания уровня качества 
жизни, следует отнести: статистический, социологический и метод экономико-
математического моделирования. Так, статистический метод предполагает 
статистический анализ протекающих социально-демографических процессов и 
позволяет провести анализ динамики показателей, выявить закономерности    
процессов. Проведение статистического анализа является базой проведения 
более детального экономического и социального анализа уровня и качества 
жизни населения. 
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Таблица 1.   
Классификация подходов к оценке уровня и качества жизни граждан 

Показатель Составляющее 
Объект исследования  человек; домохозяйство; население. 
Предмет исследования жизнедеятельность человека; внешняя среда; 

социальная инфраструктура. 
Метод оценки динамика (движение); статика (состояние). 
Способ оценки количественная; качественная; количественно-

качественная. 
Степень агрегированности  система показателей (натуральнее, стоимостные).  
Способ получения информации официальная статистическая отчетность; опрос 

населения. 
База сравнения предыдущие периоды; нормативы; средние и лучшие 

значения. 
Масштаб оценки  страна, регион, район, город, поселок или село 

Источник: составлено автором по материалам [7-8]. 
 

Социологические исследования позволяют получить точную и 
многогранную информацию об удовлетворенности населения качеством жизни, 
проанализировав которую, государство формирует основы социальной 
политики. 

Экономико-математическое моделирование позволяет построить модели 
реального состояния качества и уровня жизни, включающие в себя все 
показатели, которые позволяют увидеть общую картину положения данных 
категорий и осуществить сравнительный анализ с другими странами, выявить 
наиболее развитые из них. 

Система показателей оценки уровня и качества жизни в каждом 
государстве наполнена самыми различными показателями, которые 
ориентируются на систему показателей, предложенных ООН в 1978 году. 
Указанная система содержит 12 групп показателей, среди которых: 

– демографические характеристики населения (рождаемость, смертность, 
заболеваемость, продолжительность жизни); 

– санитарно-гигиенические условия жизни; 
– потребление продуктов питания; 
– жилищные условия и обеспеченность потребительскими благами 

длительного пользования (автомобиль, телевизор и т.д.); 
– образование и культура; занятость и условия работы; 
– доходы и расходы населения; стоимость жизни потребительские цены; 
– транспортные средства; 
– организация отдыха, физкультуры и спорта; 
– социальное обеспечение; свобода человека. 
Анализ методик оценивания уровня и качества жизни позволил выделить 

основные зарубежные и отечественные методики оценки уровня и качества 
жизни населения (табл. 2-3). Основное отличие указанных методик состоит в 
объеме анализируемых показателей качества жизни.  

Показатели каждой методики описывают лишь одну сферу жизни человека 
(социальную, экономическую, политическую и т.д).  
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Таблица 2  
Анализ зарубежных методик оценки уровня и качества жизни населения 

Зарубежные методики оценки качества жизни населения 
Наименование Показатель Основное достоинство Основной недостаток 

Система 
национальных 
счетов (СНС) 

Внутренний 
национальный 
продукт, внутренний 
валовой продукт, 
чистый 
национальный   
доход, личные и 
располагаемые   
доходы. 

Позволяет измерить 
личный доход членов 
общества, связать 
формирование доходов 
и расходов, определить 
тенденции 
регионального 
экономического 
развития. 

Методика учитывает 
лишь экономические 
аспекты 
жизнедеятельности, 
определяющие 
уровень жизни, 
который выступает 
только одним из 
критериев качества 
жизни. 

Индекс 
физического 
качества жизни 
PQLI и его 
модификация 
PSLI 
разработаны 
Американским 
советом 
зарубежного 
развития. 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни по достижении 
возраста одного года, 
уровень 
младенческой 
смертности, 
распространение 
грамотности среди 
взрослого населения 
(в модификации PSLI 
заменена на 
потребление 
продуктов питания). 

Индексы качества жизни 
просты, доступны и 
ориентированы на 
низкую степень 
удовлетворения 
естественных 
потребностей. Широко 
применялись США и 
Мировым банком для 
оказания помощи 
развивающимся 
странам. 

Не учитываются 
социальные 
индикаторы. 
Личность 
рассматривается как 
пассивное существо. 
Открытым остался 
вопрос о том, какой 
смысл вкладывается 
в понятие 
«физическое качество 
жизни». 

Индекс 
развития 
человеческого 
потенциала 
(ИРЧП) и его 
модификация с 
учетом 
тендерного 
фактора 
(ИРГФ) 
разработаны 
специалистами 
ООН. 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, образование, 
индекс уровня жизни 

Методика позволяет 
осуществить 
сравнительный анализ 
социально-
экономического 
развития по странам и 
регионам, отслеживать 
динамику, сопоставлять 
достижения. Методика 
отличается простотой и 
доступностью. 

Не учитываются 
субъективные 
показатели качества 
жизни, социальный 
аспект представлен 
лишь уровнем 
образования, 
отсутствуют такие 
срезы, как степень 
развития науки, 
социальная 
напряженность, 
состояние 
окружающей среды. 

Треугольный 
индекс 
благосостояния 
нации. 

Уровень развития 
экономической 
сферы, социальной 
среды, 
информационной 
инфраструктуры. 

Методика позволяет 
оценивать уровень 
развития указанных 
сфер жизнедеятельности 
общества, но и их 
сбалансированность. 

Необходимость сбора 
большого количества 
показателей, а также 
то, что не учтены 
политическая и 
духовная сферы. 

Источник: составлено автором по материалам [7-8]. 
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Таблица 3  
Сравнительный анализ отечественных методик оценки уровня и качества 

жизни 
Отечественные методики оценки качества жизни населения 

Автор Показатель Достоинство Недостаток 
Римашевская 
Н. М. 
(отмечает 
недостаточност
ь показателей 
ИРЧП и 
предлагает их 
дополнить) . 

Продолжительность жизни, 
профессионально-
образовательные ресурсы, 
интеллектуальный 
потенциал, уровень жизни, 
культурно-нравственные и 
духовные ценности. 

Позволяет 
достаточно полно 
охарактеризовать 
основные 
составляющие 
качества жизни. 

Сложность 
сбора 
показателей 
оценки,  
проблема их 
определения и 
достоверности. 

Мстиславский 
П.С. (метод 
сравнения 
социальных 
параметров). 

Сопоставление России с 
рядом наиболее крупных 
стран, имеющих наиболее 
высокий уровень 
социальных параметров. 

Позволяет 
определить пути 
достижения 
высокого качества 
жизни, 
использовать опыт 
социального 
развития 
передовых стран. 

Не определены 
критерии для 
сравнения. 
Метод не 
учитывает 
национальных 
особенностей 
населения. 

Субетто А. И. Интегральные индикаторы: 
уровень жизни, качество 
среды, образование и его 
доступность, население, 
культура. 

Позволяет 
оценивать качество 
жизни на уровне 
индивида, 
социальных групп, 
общества в целом. 

Основное 
внимание 
уделяется 
субъективным 
показателям 
оценки качества 
жизни. 

Айвазян С. А.  Интегральные индикаторы: 
качество населения, 
благосостояние населения, 
качество социальной сферы, 
качество экологической 
ниши, природно-
климатические условия. 

Использование 
доступной 
информации, 
возможность 
межрегионального 
сравнения, 
выявление 
проблемных 
областей. 

Не учитываются 
субъективные 
показатели. 

Колбасина А.  Комплексный показатель 
качества жизни, 
отражающий здоровье, 
образование, жилищные 
условия, экологию, рынок 
труда, благосостояние, 
личную безопасность, 
свободное время и отдых, 
питание населения. 

Использование 
только доступной 
информации, учет 
субъективной 
оценки гражданами 
качества жизни. 

Необходимость 
проведения 
социологическо
го 
исследования. 
Показатели не 
учитывают 
специфики 
региона. 

Источник: составлено автором по материалам [7-8]. 
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Оценивание уровня и качества жизни согласно зарубежным методикам, 
предполагает использование сразу нескольких методик, что позволяет 
расширить анализ и исследовать все аспекты благосостояния человека.  

Из всех представленных выше методик наибольшей системой 
аналитических показателей характеризуется методика «треугольного индекса 
благосостояния нации», которая охватывает экономическую и социальную 
сферу, а также обеспеченность информационной инфраструктурой.  

 
Выводы 
 
Проанализировав используемые в процессе оценивания методы, можно 

сделать вывод о том, что развитие и внедрение новых методик оценки уровня и 
качества жизни обусловлено необходимостью повышения благосостояния 
населения. Методы динамичны и постоянно дополняются новыми 
показателями, которые характеризуют различные сферы жизнедеятельности 
человека. Методы не являются универсальными, так как не отражают 
составляющие уровня и качества жизни.  

Таким образом, анализ подходов и методов к оценке уровня и качества 
жизни позволяет оценить сильные и слабые стороны отечественных и 
зарубежных методик.  

Методики оценки качества жизни в каждой стране отличаются, так как 
принимаются на основании общенациональных ценностей, зафиксированных в 
политике государства. Однако существует общепризнанный перечень 
показателей, предложенных ООН, который является базисом для проведения 
оценки уровня и качества жизни. По нашему мнению, исследование уровня и 
качества жизни требует применение системного подхода, включающего 
несколько методик, которые обеспечат более детальное изучение всех 
составляющих благосостояния населения. 
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KAPITEL 10 / CHAPTER 10.  
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF EMPLOYMENT OF THE 

POPULATION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC INDICATORS OF 
THE DEVELOPMENT OF THE REGION  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-063 
 
Введение 
В настоящее время в связи с циклическими колебаниями экономики и 

неэффективным использованием трудовых ресурсов усилился рост 
безработицы, остро встала проблема занятости населения. 

Занятость и безработица являются неразрывно связанными друг с 
другом явлениями. Безработица представляет собой макроэкономическую 
проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого 
человека.  

Инфраструктура рынка труда, действуя в определенном социально-
экономическом и политическом пространстве, находится под влиянием 
многих факторов. Причем они также могут оказывать не только прямое, но и 
опосредованное влияние, меняя прежде всего качественные и 
количественные характеристики рынка труда. 

Изучение состава показателей, влияющих на конъюнктуру рынка труда, 
соотношение спроса и предложения рабочей силы и, следовательно, на 
занятость и безработицу в регионе, является актуальной задачей, поскольку 
имеет первостепенное значение для определения будущих контуров 
политики занятости региона. 

 
 
10.1. Анализ динамики и структуры занятости в Ростовской области 
 
Ростовская область - субъект Российской Федерации, расположенный на 

юге европейской части России, входит в состав Южного федерального 
округа, с административным центром в городе Ростове-на-Дону. 

На востоке Ростовская область граничит с Волгоградской областью, на 
севере - с Воронежской, на юге - с Краснодарским и Ставропольским краями, 
Республикой Калмыкия, на западе - с Донецкой и Луганской областями 
Украины. 

Ростовская область входит в Северо-Кавказский экономический район. 
Ее площадь составляет 100 967 км². Население Ростовской области – 4 202,3 
тыс. человек. Из них в городах проживают 2 863,7 тыс. человек, в сельской 
местности – 1 338,6 тыс. человек. 

Регион занимает 6 место в России по численности постоянного 
населения после города Москвы, Московской области, Краснодарского края, 
города Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди субъектов, 
входящих в Южный федеральный округ, область находится на 2 месте после 
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Краснодарского края. 
Основные социально-экономические показатели Ростовской области за 

2016-2018 годы рассмотрим в таблице 1.  
Таблица 1  

Основные социально-экономические показатели Ростовской области за 
2016-2018 гг. 

  

2016 2017 2018 

Абсолютное 
отклонение, +/- 

Относительное 
отклонение, % 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Численность 
населения (на конец 
года), млн человек 

4233678 4225903 4220470 -7775 -5433 99,8 99,9 

Среднегодовая 
численность занятых, 
тыс. человек 

1968,2 1958,1 1935,7 -10,1 -22,4 99,5 98,9 

Численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в органах службы 
занятости населения 
(на конец года)),  
человек 

18117 16698 16684 -1419 -14 92,2 99,9 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения в месяц, 
руб.   

325342,1 332118,8 349138,1 6776,7 17019,3 102,1 105,1 

Валовой 
региональный 
продукт в основных 
ценах, млн. рублей 

1283748,1 1 347142,8 1446226,2 63394,7 99083,4 104,9 107,4 

 
По данным таблицы 1 видно, что в регионе с каждым годом 

наблюдалось уменьшение количества безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения, среднегодовой численности занятых и 
численности населения. По остальным, а именно среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц и ВРП, показателям наблюдается увеличение. 

Нужно отметить, что особый рост имеет валовой региональный продукт, 
динамику которого, представленную в графическом виде, мы можем увидеть 
на рисунке1. 

Таким образом, мы можем сказать, что социально-экономическая 
ситуация в Ростовской области находится на достаточно высоком уровне. На 
протяжении всего периода исследования наблюдается рост основных 
социально-экономических показателей, за исключением показателя 
количества безработных и численности населения, по которым наблюдается 
уменьшение.  
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Рисунок 1 - Динамика валового регионального продукта в основных 

ценах, млн. рублей 
 
Основными показателями, характеризующими рынок труда являются: 

численность занятого и безработного населения и распределение 
численности трудовых ресурсов по категориям. Для большей наглядности 
данные показатели рассматриваются в динамике. 

Динамику численности безработных в Ростовской области мы можем 
увидеть в таблице 2. Так мы можем заметить, что численность официально 
зарегистрированных безработных в регионе уменьшалась с каждым годом. 
Это может быть связано либо с реальным уменьшением числа безработных в 
регионе, либо с усложнением процедуры регистрации граждан в качестве 
безработных. 

Таблица 2  
Динамика численности официально зарегистрированных безработных 

граждан в Ростовской области за 2016-2018 г.г 
Численность официально зарегистрированных 

безработных граждан, человек 
2016 2017 2018 

18117 16698 16684 
Абсолютный цепной прирост  -1856 -1419 -14 
Абсолютный базисный прирост  -1856 -3275 -3289 
Цепной темп роста 90,70746 92,16758 99,91615762 
Базисный темп роста 90,70746 83,60286 83,53276924 
Цепной темп прироста 89,70746 91,16758 98,91615762 
Базисный темп прироста 89,70746 82,60286 82,53276924 
Абсолютное значение одного процента 
прироста 19,973 18,117 16,698 

 
Смотря на среднегодовую численность населения занятого в экономике, 

мы можем отметить то, что в 2016 году наблюдается существенный прирост 
среднегодовой численности населения, занятого в экономике, однако, в 
последующие годы данный показатель значительно уменьшается и в 2017, и 
в 2018 году прирост также имеет отрицательное значение. 
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Таблица 3  
Динамика среднегодовой численности занятых в экономике  

за 2016-2018 г.г 
Среднегодовая численность занятых в 
экономике численность занятых в экономике (в 
среднем за год; тыс. человек) 

2016 2017 2018 

1968,2 1958,1 1935,7 

Абсолютный цепной прирост  19,4 -10,1 -22,4 
Абсолютный базисный прирост  19,4 9,3 -13,1 
Цепной темп роста 100,9955 99,48684 98,85603 
Базисный темп роста 100,9955 100,4772 99,32779 
Цепной темп прироста 99,99548 98,48684 97,85603 
Базисный темп прироста 99,99548 99,47722 98,32779 
Абсолютное значение одного процента прироста 1,9488 1,9682 1,9581 

 
Структура трудовых ресурсов в Ростовской области представлена 

следующим образом: 

 
Рисунок 2 - Структура трудовых ресурсов Ростовской области, тыс. чел. 

 
Как мы можем увидеть наиболее многочисленная категория трудовых 

ресурсов за весь период – это занятые в экономике. Менее численная 
категория - это трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, не 
занятые в экономике. Самой малочисленной категорией являются учащиеся в 
трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы. 

Таким образом, мы можем сказать, что в Ростовской области достаточно 
низкий уровень официально зарегистрированной безработицы, который 
уменьшался на протяжении всего периода исследования. Также необходимо 
отметить, что в регионе в 2017 и 2018 годах не наблюдается рост 
среднегодовой численности занятых в экономике граждан, а их уменьшение, 
и что наиболее многочисленной категорией трудовых ресурсов в регионе 
являются граждане занятые в экономике, а самой малочисленной – учащиеся 
в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы. 
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10.2. Оценка интенсивности структурных сдвигов уровня занятости 
и его влияние на экономические показатели развития в Ростовской 
области 

 
Структурные изменения в экономике страны и ее регионов 

многогранны, и поэтому их можно исследовать в широком и в узком смысле. 
В широком смысле структурные изменения рассматриваются с позиций 
сдвигов между такими важнейшими компонентами общественного 
воспроизводства, как материальное и нематериальное производство, 
производство и потребление ресурсов, формами собственности, разными 
экономическими субъектами, к которым соответственно относятся субъекты 
рынка трудовых ресурсов.  

Для исследования структурных сдвигов в экономике Ростовской области 
по показателю численности занятых в отраслях (видах экономической 
деятельности) можно использовать для этого интегральный коэффициент 
структурных различий Салаи, результаты расчетов представим в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Порядок расчета данных для определения коэффициента Салаи за 
период 2017 – 2018 годы 

виды деятельности d0 d1 d1 - d0 d1+ d0 
    

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

12,8 11,5 -1,4 24,3 -0,0568 0,0032 

добыча полезных ископаемых 2,4 2,4 0,0 4,9 -0,0032 0 
обрабатывающие производства 40,9 40,8 0,0 81,7 -0,0005 0 
строительство 11,2 10,8 -0,4 21,9 -0,0198 0,0004 
транспортировка и хранение 17,6 19,3 1,7 36,9 0,0453 0,0021 
деятельность в области 
информации и связи 5,1 5,3 0,3 10,4 0,0285 0,0008 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 10,0 9,9 -0,1 19,8 -0,0051 0 

Итого 100,0 100,0    0,0065 
 

Таким образом, исходя из данный представленных в таблице 4, мы 
можем рассчитать коэффициент Салаи и соответственно определить 
интенсивность структурных сдвигов занятости на рынке труда в Ростовской 
области в 2017 – 2018 годах.  

Ксалаи= 0,031 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что в данный период 
произошли незначительные изменения в структуре занятости, так как 
изменениям подверглась лишь доля работников, занятых в сельском и 
лесном хозяйстве, занимающихся охотой, рыболовством рыбоводством. 
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Теперь рассчитаем интенсивность структурных сдвигов для периода 
2018 – 2019 годов. Порядок расчета представим в следующей таблице 5.  

 
Таблица 5  

Порядок расчета данных для определения коэффициента Салаи за 
период 2018 – 2019 годов 

виды деятельности d0 d1 d1 - d0 d1+ d0 
    

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

11,5 11,0 -0,5 22,4 -0,0223 0,0005 

добыча полезных ископаемых 2,4 2,5 0,1 4,9 0,0192 0 
обрабатывающие производства 40,8 40,8 0,0 81,6 -0,0002 0 
строительство 10,8 10,4 -0,3 21,2 -0,0142 0,0002 
транспортировка и хранение 19,3 19,9 0,6 39,2 0,0154 0,0002 
деятельность в области 
информации и связи 5,3 5,3 -0,1 10,6 -0,0069 0,0000 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 9,9 10,1 0,2 19,9 0,0099 0 

Итого 100,0 100,0    0,0014 
 

По данным таблицы 5 рассчитаем коэффициент Салаи и определить 
интенсивность структурных сдвигов занятости на рынке труда в Ростовской 
области за период 2018 – 2019 годов.  

Ксалаи= 0,014 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что в период за 2018 – 2019 
годы произошли незначительные изменения в структуре занятости, так как 
изменениям подверглась лишь доля работников, занятых в сельском и 
лесном хозяйстве, занимающихся охотой, рыболовством рыбоводством, 
строительстве, а также в транспортировке и хранении.  

Далее рассмотрим как численность занятых в регионе влияет на один из 
основных показателей развития области – размер ВРП. 

Для этого проведем корреляционно-регрессионный анализ, который 
является широко распространенным метод стохастического моделирования, 
и используются для исследования формы связи между случайными 
величинами изучаемого процесса. 

Прежде чем приступить к анализу занятости и безработицы в 
Ростовской области, нужно выбрать факторный признак. В нашем случае 
таким признаком является численность занятых.  

В основу выявления и установления аналитической формы связи 
положено применение в анализе исходной информации математических 
функций. При анализе прямолинейной зависимости применяется уравнение: 

x,     (1) 
где a0 и a1 – параметры уравнения регрессии. 
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Для их определения используем метод наименьших квадратов, делаем 
необходимые расчеты для решения системы уравнений и в результате 
получаем значения искомых параметров. 

a1=9077, 757846 
a0=-16426737821 

Подставляем полученные данные в уравнение линейной зависимости и 
рассчитываем теоретическое значение yx.  

ŷx=-16426737821+9077, 757846x 
Следующим шагом вычисляем показатель тесноты связи: линейный 

коэффициент корреляции (rху): 
                                          (2) 

Итак, мы можем сделать вывод, что связь между выбранными 
признаками, а именно ВРП и среднегодовой численностью занятых в 
экономике Ростовской области, прямая и высокая.  

 
Выводы 
 
В представленной работе был проведен экономико-статистический 

анализ занятости и безработицы в Ростовской области за 2016 – 2018 гг. 
На протяжении всего периода исследования наблюдается рост основных 

социально-экономических показателей, за исключением показателя 
количества безработных и численности населения, по которым наблюдается 
уменьшение. 

В Ростовской области достаточно низкий уровень официально 
зарегистрированной безработицы и что наиболее многочисленной категорией 
трудовых ресурсов в регионе являются граждане, занятые в экономике, а 
самой малочисленной – учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся 
с отрывом от работы. 

Проведя корреляционно-регрессионный анализ, мы составили уравнение 
регрессии, рассчитали параметры регрессии с помощью метода наименьших 
квадратов и пришли к выводу, что связь между ВРП и среднегодовой 
численностью занятых в экономике Ростовской области прямая и высокая. 
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KAPITEL 11 / CHAPTER 11.  
ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT IS A KEY ESSENCE FOR 

THE SUCCESS OF MODERN ENTERPRISES  
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ КЛЮЧОВА СКЛАДОВА  

ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІХУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-068 

 
Вступ 
 
Згідно з чинним Указом Президента України «Про цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року» для досягнення зростання рівня та якості 
життя населення необхідно забезпечувати дотримання наведених в ньому 
сімнадцять Цілей [1,2]. Сучасний бізнес-простір характеризують чотири VUCA-
виклики: Volatility - нестабільність, Uncertainty - невизначеність, Complexity - 
складність та Ambiguity - неоднозначність. На цих викликах заснована 
концепція VUCA-світу [3-11], в умовах якого більшість українських 
підприємств опинилися у передкризовому або кризовому стані. Якщо брати до 
уваги VUCA-відповіді на нестабільність, невизначеність, складність та 
неоднозначність умов господарювання, виграє лише підприємство, яке 
навчиться швидше реагувати на зміни в ньому, передбачати їх, а тому 
управління організаційними змінами на даний час має стати пріоритетним в 
управлінні сучасними підприємствами.  

Таким чином, вдале управління організаційними змінами є передумовою 
виживання та успішного розвитку підприємств та організацій в сучасному 
бізнес-середовищі. Питання управління організаційними змінами активно 
вирішуються великою кількістю зарубіжних науковців та в останні часи даний 
напрямок досліджень почав стрімко та динамічно розвиватися серед 
вітчизняних вчених, але їх кількість на сьогодні невелика. Незважаючи на 
наявність достатньо істотних напрацювань у вирішені питань управління 
організаційними змінами, ряд завдань дослідження не отримують належного 
висвітлення. Насамперед це стосується теоретико-методичних основ 
управління організаційними змінами  під час сталого розвитку у VUCA-світі, а 
саме понятійного апарату та системи управління змінами та інші.  

Метою дослідження є поглиблення теоретичних основ та удосконалення 
методичних підходів щодо управління організаційними змінами у VUCA-світі в 
умовах стабільного розвитку. Автори приєднуються до погляду тих вчених, які 
вважають, що питання дослідження та розвитку управління змінами на 
підприємствах України має перейти на новий рівень: від копіювання підходів, 
моделей розвитку успішних підприємств розвинених країн, до перероблення 
або розробки підходів, моделей, стратегій, що будуть змодельовані з 
урахуванням усіх особливостей та чинників розвитку безпосередньо нашої 
країни [12-19]. 
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11.1. Особливості сучасного бізнес-середовища: сталий розвиток та 
VUCA-виклики 

 
Забезпечення сталого розвитку людства визнається сьогодні як одна з 

найбільш значущих проблем, що стоїть перед людством, внаслідок чого 
концепція сталого розвитку розглядається як парадигма розвитку суспільства у 
світі [20] та суспільства в Україні зокрема [1,2]. Відповідно сімнадцяти цілям 
сталого розвитку були сформовані принципи сталого розвитку підприємства 
[21], що відповідають триєдиній концепції сталого розвитку, в рамках якої 
екологія, соціальні та економічні проблеми розглядаються як єдине ціле [20,21].  
Бізнес-середовище сьогодні визначається концепцією VUCA-світу, що 
заснована на ключових VUCA-викликах: нестабільність, невизначеність, 
складність та неоднозначність. В таких умовах більшість підприємств 
опинилися у передкризовому або кризовому стані. Це свідчить, що діючий на 
цих підприємствах підхід до управління не є ефективним в умовах, що 
склалися, і потребує доопрацьовування або заміни. Але вже знайдені VUCA-
відповіді (рішення) на ці виклики: бачення, розуміння, креативність/ясність, 
гнучкість, оперативність [3-11]. Сутність кожного виклику та рішення розкрито 
в таблиці 1.  Таким чином, у VUCA-світі досягне успіху те підприємство, що 
здійснює усвідомлене (бачення), гнучке (гнучкість) та безперервне (розуміння)  
прозоре (ясність) керування полем результатів, адекватне теперішньому та 
майбутньому стану як зовнішнього, так і внутрішнього середовища 
підприємства. Гнучкість повинна бути забезпечена управлінням 
організаційними змінами, що буде виконувати VUCA-рішення, відповідаючи 
при цьому основним принципам сталого розвитку підприємства. 

 
 
11.2. Сутність та призначення управління організаційними змінами в 

сучасному бізнес-середовищі 
 
Під організаційною зміною автори розуміють безперервний 

цілеспрямований, запланований процес доцільних перетворень, які можуть 
вміло поєднуватися у будь-яких підсистемах організації, що забезпечує 
отримання організацією нових емерджентних властивостей, які 
перешкоджають ії рецесії та забезпечують гнучкий, безперервний розвиток з 
урахуванням впливу факторів загального середовища у їх взаємозв’язку [22]. 
Безперервність ефективних організаційних змін є одним з ключових факторів 
виживання та успішного розвитку у VUCA-світі [22], яка повинна бути 
забезпечена вдалою організацією управління організаційними змінами.  

Управління організаційними змінами є конкретною функцією 
менеджменту, тому технологія управління ними реалізується через загальні 
функції менеджменту, охоплюючи такі етапи: 1) планування організаційних 
змін; 2) організація учасників організаційних змін; 3) мотивація учасників 
організаційних змін; 4) контроль результатів організаційних змін та 
регулювання відхилень, збоїв тощо, виявлених у процесі організаційних змін.  
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Таблиця 1  
Концепція  VUCA-світу* 

Абр
евіа
тура 

VUCA-виклики VUCA-рішення (відповіді) 
назва: існуючі 

варіанти 
перекладу 

сутність назва: існуючі 
варіанти 

перекладу 

сутність 

V volatility: 
нестабільність, 
мінливість, 
нестійкість, 
волатильність 

ситуація змінюється швидко і 
непередбачувано, хаотично, на 
основі даних змін не можна 
передбачати майбутню ситуацію 
або планувати дії. Жорстоке 
збільшення чотирьох вимірів змін: 
тип, швидкість, обсяг і масштаб. 
Незрозуміла тривалість змін. 

vision: 
бачення 

 

чіткість поставленої мети; віра, яка підкріплена фактами та доказами; 
узгодженість (фокус) та зосередженість на ключових завданнях зусиль 
(щодо знаходження взаємозв’язків, трендів та закономірностей впливу 
чинників); застосування інтуїтивного мислення, що дає змогу гнучко та 
швидко реагувати на складні невизначеності певної галузі всіх залучених 
розробників стратегії. Особливої уваги з боку учасників процесу набувають 
компетенції: бажання вчитися, безперервне самовдосконалення, здатність до 
навчання, прояв зацікавленості. 

U uncertainty: 
невизначеність  

те «місце», де основні руйнівні 
зміни трапляються. І минуле в 
даному місці не є провісником 
майбутнього, адже визначення 
того, що гряде, є вкрай скрутним. 
Відсутність релевантної 
інформації. 

understanding:  
розуміння 

 

постійний моніторинг (цікавість – коучинг, емпатія – розуміння) очікувань 
отримувачів послуг; відкритий розум (дослідження нових ідей,  
відображення в діях); здатність до співпраці (уміння формувати бізнес-
спільноти, експертні співтовариства, креативні альянси; реагування на 
конструктивну критику (вміння слухати, зберігати емоційний баланс), 
володіти новими ІТ-технологіями (технологічними тригерами). 

C complexity: 
складність, 
заплутаність 

те «місце», де безліч складних для 
розуміння фактів, причин 
і чинників формують проблеми. 
Складність «без чіткого зв’язку 
між причиною і наслідком зачіпає 
всі організації». Великий обсяг 
інформації.  

creativity/ 
/clarity: 

креативність/ 
/ясність 

 

спрощення (відкидання зайвого, залишення сутності проблеми), 
використання інтуїції (як дару знань, досвіду); застосування 
міждисциплінарних знань (креативність, оригінальність, візуальність 
мислення, нестандартні, множинні рішення, ризиковість); системне 
мислення (динамічність, виявлення взаємозалежностей та вірогідних 
взаємодій, критичність сприйняття подій, уникнення хаосу у великому 
обсязі інформації, гнучкість впровадження змін). Націленість на інновації в 
будь-якій галузі та готовність втілювати в життя. 

A ambiguity: 
неоднозначність, 
неясність, 
двозначність, 
багатозначність, 
невизначеність 

те «місце», де складно відповісти 
на питання «хто, що, коли і чому». 
Це недолік точності й існування 
множинних значень в оточуючих 
нас умовах. Відсутність розуміння 
правил гри. 

agility: 
гнучкість, 

спритність, 
рішучість 

передбачає рішучість (адаптація до змін, впевненість, низький рівень 
ситуативної тривожності, гнучкість, сміливість, стресостійкість, 
толерантність, адекватність) в прийнятті рішень; інноваційність, формування 
мережевих зв’язків (співробітництво, творчість, наділення повноваженнями); 
постійне вдосконалення (інтелектуалізація, розвиток інструментів навчання 
та комунікацій, формування конкурентних переваг) 

*Складено на підставі даних [3-11] 
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Єдності думок щодо сутності поняття «управління змінами» не існує, 
результати аналізу існуючих підходів представлені в таблиці 2.   

 
Таблиця 2  

Визначення поняття «Управління змінами» 
Автор  Зміст поняття Недоліки 

визначення 

С. Дзяна 
Р. Дзяний [14] 

Цілеспрямований вплив на пристосування певної 
системи та її окремих суб’єктів до умов внутрішнього 

та зовнішнього середовищ, що змінюються. 

Не відповідає 
самому поняттю 

управління 

К. І. Сєрєбряк 
[15] 

Заходи з планування, організації, мотивації та 
контролю, спрямовані на раціональну та завчасну 

зміну функціонування підприємства для досягнення 
високого рівня економічного розвитку 

Не враховує 
людський 

фактор 
проведення змін 

Є. Л. Гринь 
[16] 

Специфічний вид управлінської діяльності 
підприємства, який повинен бути вбудований в 

поточну систему менеджменту, де зміни 
розглядаються як іманентна властивість, виникнення 

яких найчастіше є результатом посилення впливу 
чинників зовнішнього середовища, що обумовлює 

потребу в моніторингу даного впливу. 

Не враховує 
людський фактор  

Т. Кужда [17] 

Процес, зумовлений тиском факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовищ, що включає ініціювання 

змін: визначення необхідності змін, їхнє планування, 
організування (створення команди змін, забезпечення 
підтримки змін), формування системи мотивування 

змін, контролювання, регулювання змін та їх 
завершальне впровадження 

Не характеризує 
зміни, як 

комплексний 
процес 

Т. В. Гринько 
Т. З. 

Гвініашвілі 
[18] 

Тривалий, системний і складний процес, що враховує 
сукупність таких під процесів, як: цілепокладання, 
підготовки, діагностики, планування, реалізації та 
оцінювання – і дозволяє забезпечити ефективний 

розвиток суб'єктів підприємництва в довгостроковій 
перспективі 

Не враховує усі 
об’єкти зміни 

Н. С. Шлапак  
І. І. 

Глубіцька[19] 

Процес постійного коригування напрямку діяльності 
організації, модифікації поведінки її працівників в 

умовах змін. 

Має тільки 
людську 

направленість  

Wikipedia [23] Збалансована система управління ресурсами 
(людськими і технічними), пов'язана зі змінами. 

Не враховується 
фактор змін у 

системах. 

Hiat Jeff [24] 
Структурний підхід до переводу індивідів, команд та 
організацій з поточного стану в бажаний майбутній 

стан 

Не відповідає 
самому поняттю 

управління 

Change 
Management 

Learning 
Center [25] 

Процес, інструменти та методи для управління бізнес-
змінами зі сторони людей для досягнення необхідних 

результатів бізнесу, і розуміння того, що зміни в 
бізнесі ефективно  функціонують лише в межах 
соціальної інфраструктури на робочому місці. 

Не характеризує 
зміни, як 

комплексний 
процес 

Business 
Dictionary [26] 

Зведення до мінімуму опору організаційним змінам за 
рахунок залучення ключових учасників і зацікавлених 

сторін.  

Має тільки 
людську 

направленість 
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Аналіз приведених понять дозволив виявити їх недоліки (таблиця 2) та 
деякі спільні особливості, на підставі яких було запропоновано наступне 
визначення. Управління змінами – це планування, організація, мотивація та 
контроль нового стану підприємства з використанням знань, моделей, методів 
та технологій, а також адаптація даних змін до умов діяльності підприємства як 
на рівні нього самого так і на індивідуальному, тобто на рівні людей. Дане 
визначення, на відміну від існуючих характеризує управління змінами, як 
комплексний підхід та містить всі необхідні елементи: ураховує людський 
чинник та всі об’єкти змін, відповідає самому поняттю управління шляхом 
урахування всіх основних функцій управління. Виходячи з сутності цього 
поняття та поняття «Організаційні зміни», під управлінням організаційними 
змінами пропонується розуміти планування, організацію, мотивацію і контроль 
процесу доцільних перетворень, які можуть вміло поєднуватися у будь-яких 
підсистемах організації, що забезпечує отримання організацією нових 
емерджентних властивостей, які перешкоджають ії рецесії та забезпечують 
гнучкий, безперервний розвиток з урахуванням впливу факторів загального 
середовища у їх взаємозв’язку. Запропоноване визначення, також на відміну від 
існуючих, засновується на системно-комплексному підході, розкриває 
призначення організаційних змін,  ураховує всі об’єкти змін та основні функції 
управління. Таким чином, управління організаційними змінами є ключовою 
складовою підґрунтя забезпечення успіху сучасних підприємств. Під успіхом 
розуміється виживання та довготривалий розвиток підприємства. Ефективність 
управління організаційними змінами залежить від того згідно якій системі 
управління воно здійснюється. На сьогодні система управління 
організаційними змінами повинна відповідати принципам сталого розвитку 
підприємства та дозволяти здійснювати VUCA-рішення. 

 
 
11.3. Розробка системи управління організаційними змінами 
 
До теперішнього часу сформувалося безліч концепцій і моделей 

управління організаційними змінами, які реалізуються в організаціях через різні 
підходи і методи, аналіз основних з яких [27-30] представлений в таблиці 3.  

Розглянуті методи є взаємодоповнюючими (таблиця 3). На даний момент 
існує безліч проблем, пов'язаних з проведенням організаційних змін, тому вони 
повинні проводитися в певній послідовності, з урахуванням ситуації, що 
склалася на підприємстві на момент проведення реформ, так як, в разі 
помилкового вибору можна ввести підприємство в кризу [27,28]. Також 
необхідний гнучкий підхід, так як завжди потрібно враховувати невизначеність 
і непередбачуваність майбутнього розвитку і застосовувати адаптивні, 
нестандартні управлінські рішення та способи роботи. Таким чином, 
враховуючи існуючі умови господарювання найбільш прийнятним методом 
управління організаційними змінами є організаційний розвиток, так як, 
незважаючи на існуючі недоліки, головними його перевагами є: висока 
соціальна адаптованість змін, низький рівень опору змінам, орієнтація на 
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«людський фактор», підвищення рівня мотивації та ініціативності 
співробітників, залученість до змін (проведення реформ «знизу вгору»), 
безперервне, послідовне і поступове введення змін, що забезпечує високу 
адаптацію до швидкозмінних умов.  

Таблиця 3  
Переваги та недоліки методів та підходів в управлінні організаційними 

змінами [27-30] 
 

Методи та 
підходи в 
управлінні 

Переваги Недоліки  

1 2 3 

Реструктуризац
ія 

оптимізує організаційну структуру; 
представляє менеджменту широку 
свободу дій; забезпечення 
ефективності використання всіх 
ресурсів; зменшення витрат за 
рахунок скорочення дублюючих 
підрозділів і служб. 

перетворення носять 
революційний характер, 
викликають опору; не завжди 
призводять до запланованих 
результатів. 

Точно-в строк забезпечення значного зниження 
невиправданих витрат ресурсів. 

ризик несвоєчасного виконання 
замовлення. 

TQM - тотальне 
управління 

якістю. 

участь всіх членів трудового 
колективу в поліпшенні; постійне 
внутріфірмове навчання; зв'язок всіх 
процесів на підприємстві з 
споживачем. 

може призвести до 
формального підходу до 
виконання завдань. 

Реінжиніринг 
бізнес-процесів 

можливість істотного підвищення  
ефективності у короткі терміни та 
швидкого і радикального оновлення 
організації; використання новітніх 
технологій, створення принципово 
нових прийомів і способів роботи; 
перехід від функціональних 
підрозділів до автономних команд; 
необхідність прояву персоналом 
ініціативи, творчого підходу і 
самостійності при прийнятті рішень. 

не завжди приводить до 
запланованого результату; 
обмеження по часу і дії в 
зв'язку з прагненням в 
найкоротші терміни досягти 
поставлених цілей; недооцінка 
«людського фактору», перевага 
у бік технологічної складової; 
низька соціальна прийнятність, 
що призводить до зростання 
опору; проведення реформ 
«зверху вниз»; 

Паралельне 
проектування 
(паралельний 
інжиніринг) 

одночасна розробка товару, процесів 
його виробництва та технологічного 
супроводу дозволяє своєчасно і 
повністю врахувати вимоги 
споживача.  

ризик невиконання в строк, 
помилок, і неточне виконання 
вимог споживача; складність 
виконання. 

Рефреймінг 

поєднання сучасних науково-
технічних розробок з навчанням 
персоналу і введенням нових моделей 
співробітництва при проведенні змін; 
поєднання «м'якого» і «жорсткого» 
підходів до управління; передбачає 
проведення підготовчого етапу змін; 
розробка бачення майбутнього. 

не враховує специфіки 
російських підприємств, 
оскільки розроблений 
зарубіжними авторами; значно 
теоретизований і недостатньо 
опрацьоване. 
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1 2 3 

Організаційний 
розвиток 

висока соціальна адаптованість змін; 
низький рівень опору змінам; 
еволюційний характер, довгострокова 
перспектива; орієнтація на кадровий 
потенціал; підвищення кваліфікації 
працівників; постійне навчання і 
розвиток, що забезпечує підвищення 
ефективності праці і 
самовдосконалення організації; 
підвищення рівня мотивації і 
ініціативності працівників, що 
залучаються до участі у здійсненні 
змін, безперервне, послідовне і 
поступове введення змін забезпечує 
високу адаптацію до швидкозмінних 
умов. 

повільне проведення реформ; 
перевага соціальної 
компоненти; недостатня 
можливість реалізації 
непопулярних, але необхідних 
ідей; неможливість 
застосування на певних етапах 
розвитку (під час кризи); часто 
потрібна допомога сторонніх 
організацій-консультантів; 
необхідність пошуку 
компромісу. 

Створення 
віртуального 
підприємства 

об'єднання виробничих структур, що 
знаходяться на різних континентах 
для створення певного продукту; 
розробка і виконання замовлення за 
індивідуальними вимогами 
замовника; орієнтація на випуск 
нової, унікальної, технологічної 
продукції; відсутність галузевих, 
відомчих і ринкових перешкод; менш 
важливі процеси довіряються 
зовнішнім партнерам, що забезпечує 
оперативність і гнучкість; відсутність 
необхідності створення великих і 
дорогих систем управління. 

проблема постійного 
забезпечення віртуального 
підприємства необхідною для 
ефективної роботи 
оперативною інформацією; 
ризик одночасної роботи 
«дочірніх» структур, 
розташованих у різних країнах; 
ризик неуспіху новітньої 
технології, для якої 
створюється віртуальне 
підприємство. 

 
 
Для реалізації управління організаційними змінами (ОЗ) за обраним 

методом управління була побудована система управління ними на підставі 
використання системного та кібернетичного підходів (рисунок 1).  Системний 
підхід передбачає опис системи через побудову її моделі, яка складається з двох 
взаємозалежних підсистем (керуюча, керована). Кібернетичний підхід 
передбачає виділення в керуючій системі розширеного та елементарного циклів 
управління [31]. Розширений цикл управління відповідає стратегічному та 
тактичному  горизонтам управління та відображає управління організаційними 
змінами в цілому; елементарний цикл характеризує оперативний горизонт та 
відображає управління окремими організаційними змінами. В якості функцій 
управління організаційними змінами були обрані загальні функцій управління 
інноваційною діяльністю, запропоновані В. Г. Шинкаренко, О. В. Клепіковою  
(планування, аналіз, облік, контроль, організація, координація та мотивація) 
[32]. Запропонована система управління ОЗ (рисунок 1) охоплює суб’єкт та 
об’єкт управління. Керуюча підсистема включає вісім підсистем управління 
організаційними змінами, це забезпечує виконання основних функцій 



Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021                                                          Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-14-8 96 

управління. 
 

 
Рисунок 1 – Система управління організаційними змінами (власна розробка) 
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Керована підсистема складається з процесів реалізації організаційних змін. 
Входом є ресурси, необхідні реалізації організаційних змін, а виходом - 
результат у вигляді підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Запропоновано включити до об’єкту управління опосередковано керовану 
підсистему, яка містить у собі дві частини: підсистему, що приймає 
безпосередню участь у організаційних змінах; підсистему, що впливає на ці 
змін, що містить у собі ті складові  загального середовища, які впливають 
ефективність діяльності підприємства та вибір виду організаційних змін.  
Сформована за таким принципом система управління організаційними змінами 
має цільовий циклічний характер, що надає перманентну можливість 
керівництву підприємства своєчасно реагувати на можливості та проблеми 
загального середовища підприємства, безперервно керуючи на засадах 
самоорганізації. Таким чином, отримала подальший розвиток система 
управління організаційними змінами на підставі використання системно-
кібернетичного підходу, завдяки якому дії з управління організаційними 
змінами організовані у взаємопов’язані розширений та елементарний цикли 
управління.  
 

Висновки 
 
В результаті проведених досліджень були отримані наступні результати: 

- визначені та розкриті особливості сучасного бізнес-середовища 
підприємства; 

- обґрунтовано, що управління організаційними змінами є ключовою 
складовою підґрунтя забезпечення успіху сучасних підприємств; 

- удосконалено сутність поняття «Управління організаційними змінами», що 
на відміну від існуючих, засновується на  системно-комплексному підході, 
розкриває сутність та призначення організаційних змін в умовах VUCA-
світу,  ураховує всі об’єкти змін та основні функції управління; 

- обґрунтована доцільність використання організаційного розвитку в якості 
методу управління організаційними змінами. 

- одержала подальший розвиток система управління організаційними 
змінами на підставі використання системно-кібернетичного підходу, що 
забезпечує безперервний процес управління на засадах самоорганізації з 
урахуванням впливу чинників загального середовища підприємства.  
Застосування отриманих результатів в діяльності підприємств дозволить 

ефективно здійснювати управління організаційними змінами за принципами 
самоорганізації та сталого розвитку, своєчасно передбачаючи зміни в 
загальному середовищі, адаптуючи діяльність під ці зміни та функціонуючи 
відповідно VUCA-рішенню в умовах пануючого VUCA-світу. Саме це є 
передумовою виживання, успішного розвитку та довготривалого існування 
підприємства на ринку в сучасних умовах господарювання. 
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KAPITEL 12 / CHAPTER 12.  
ACCOUNTING VALUE ASSESSMENT IN THE ENTERPRISE 

MANAGEMENT SYSTEM  
ОБЛІКОВА ОЦІНКА ВАРТОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-019 
 
Introduction 
 
The growth of the value of the enterprise is an important indicator of increasing 

the income of its owners: the micro level, and the key to the development of a 
particular sector at the state level as a whole: the macro level. That is why, it is 
necessary to periodically assess its value for improving the efficiency of enterprise 
management. Foreign experience shows that it is advisable to use the assessment of 
the value of the business to make the best management decisions, because it is the 
assessment makes it possible to analyze all components of its structure [1, p.7]. 

Novikova, O.S. & Kanyukha, N.M. [2] notes that value is an unalterable 
criterion for business management. Increasing competition will only strengthen the 
processes of cost-oriented management with the simultaneous development of global 
markets. Business valuation is the process of calculating the value of an object, in 
monetary terms, taking into account the factors that affect it under the relevant time 
and market conditions. Morozova, Yu.A. & Chornuy, L.Y. note that estimating the 
value must be conceptually and logically correlate it with the concept of economic 
potential (studying the criteria and problems of optimization of methods of estimating 
the value of the enterprise), while scientists emphasize the need to distinguish. 

This interpretation is quite correct, because it is the criterion of valuation that 
makes it possible to objectively determine the prospect of changing the economic 
potential of the business in the long run. In particular, Koval, L.V. notes that the 
economic potential of the enterprise should be understood as a set of available 
resources and opportunities to transform them to achieve economic benefits and 
proposes to identify the following elements: labor, financial, innovation and 
information potential, resource, functional and mixed approaches to determining its 
structure in the enterprise, summarizing the analysis of various literature sources, [4, 
p.64]. 

Nesterenko, S.A. [5] characterizes the potential of the enterprise as its aggregate 
economic opportunities for current operation and stable development. 

Shurpenkova, R.K. & Demko, I.I. [6] clarified the concept of property valuation, 
substantiated the need to analyze the value of business objects using modern 
valuation methods; the classification of different types of tasks set before the subjects 
of business valuation is given; the main types of property valuation are considered, in 
this regard, the urgent need to choose tools to assess the potential of the enterprise, 
which will quickly identify the internal capabilities and weaknesses of the 
subordinate business unit, to identify hidden reserves to improve its efficiency. 

Shcherbakov, V.A. & Shcherbakova, N.A. [1] interpret the assessment of the 
enterprise as the definition in monetary terms of its value, taking into account its 
usefulness and the costs associated with obtaining such usefulness. In addition, 
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foreign scholars note that in assessing the value of the enterprise (business) financial 
analysis should be carried out in two stages:  

1) Analysis of financial statements;  
2) Analysis of financial ratios (indicators).  

However, in our opinion, as traditional accounting in the XXI century has 
moved to a completely new, innovative, actuarial stage of development. In such 
circumstances, it is advisable as an information (content) basis for assessing the value 
of the enterprise to use actuarial reporting, which is formed on generalized 
accounting data from the actuarial accounting system. 

 
 
12.1. Regulatory support for accounting valuation of business in Ukraine 
 
Appraisers are guided by appraisal standards in their activities. Valuation 

standards are valuation rules that are mandatory for the appraiser to develop and they 
are approved in accordance with the law. 

There are currently four NSOs in Ukraine, namely: NA №1 "General principles 
of property valuation and property rights" [18], NA №2 "Real Estate Valuation" [14], 
NA № 3 “Valuation of Integrated Property Complexes” [16], NA №4 “Valuation of 
Intellectual Property Rights” [17], which are approved by resolutions of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine. Ukrainian appraisers take into account International 
Valuation Standards (IVS) and European Business Valuation Standards (EBVS). 

European Valuation Standards (EVS) are issued under the auspices of The 
European Group of Valuers Associations (TEGoVA). Accordingly, the International 
Professional Assessment Community received a new version of the International 
Valuation Standards Council IVS-2017, issued by the International Valuation 
Standards Council (IVSC) in early 2017 [18]. 

In January 2020, amendments to the International Valuation Standards, updated 
in July 2019, officially came into force (for the first time since 2017). Valuation 
standards have been updated to reflect technical changes, as well as the final version 
of IAS 2020, which covers non-financial liabilities as part of asset standards for 
business valuation. These changes reflect the policy of the International Council on 
Valuation Standards (IASC) - to respond as quickly as possible to changes in 
valuation activities so that valuation standards always remain relevant and in line 
with modern economic realities. In general, the so-called “Common Standards” of 
MSOs will remain a reliable basis for the use of evaluators in their work in Ukraine 
and around the world, and will not be subject to global and regular changes. The 
innovations will primarily concern new or fast-growing areas of valuation, such as 
valuation of cryptocurrencies, intangible assets and non-financial liabilities; complex 
financial instruments; biological and agricultural assets [19]. 

The main legislative act regulating the business valuation process in Ukraine is 
the Law of Ukraine "On Valuation of Property, Property Rights and Professional 
Valuation in Ukraine" of July 12, 2001 № 2658-III (as amended from 17.06.2020 
№720-IX [ 20]. Article 7, Section II "Principles of property valuation" stipulates that 
property valuation is carried out in the following cases: 
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 Creation of enterprises (business associations) on the basis of state property or 
property in communal ownership; 

 Reorganization, liquidation of state, communal enterprises and enterprises 
(business associations) with the state share of property (share of communal 
property); 

 Allocation or determination of the share of property in the common property 
in which there is a state share (share of communal property); 

 Determination of the value of contributions of participants and founders of a 
business association, if the property of business associations with a state share 
(share of communal property) is contributed to the specified partnership, as 
well as in case of withdrawal (exclusion) of a participant or founder from 
such a partnership; 

 Privatization and other alienation in cases established by law, lease, exchange, 
insurance of state property, property in communal ownership, as well as the 
return of this property on the basis of a court decision; 

 Revaluation of fixed assets for accounting purposes; 
 Taxation of property in accordance with the law, except in cases of 

determining the amount of tax on inheritance of property, the value of which 
is taxed at a zero rate; 

 Determination of damages or the amount of compensation in cases established 
by law; 

 In other cases by court decision or in connection with the need to protect the 
public interest [20]. 

Pavlenko, І.В.  emphasizes that it is especially important to evaluate a business 
when selling a bankrupt company, and when determining the amount by which a 
properly functioning joint stock company has the right to issue new shares (for an 
amount exceeding the book value of capital), and when determining the price, 
according to which any joint-stock company must repurchase shares, shareholders 
(participants) who withdraw from it (including founders). This also applies to 
Limited Liability Companies, if the relevant provision of the statute [21]. In our 
study, we focus on assessing the value of an enterprise, provided the sale of the 
business as a whole property complex (CMC), or the need to attract investment 
(including foreign) in its development, to form the image of its investment 
attractiveness on the basis of accounting and information content of actuarial 
management reporting. 

An integral property complex (CMC) is an object, the set of assets of which 
provides for the conduct of a separate economic activity on a permanent and regular 
basis. Integral property complexes can be structural subdivisions of enterprises 
(shops, productions, sections, etc.), which are allocated in the prescribed manner into 
independent objects. 

Scherbakov, V.A. & Scherbakova, Н.А. notes that the results of business 
evaluation, obtained on the basis of analysis of external and internal information, are 
necessary not only for negotiations in the sale of business, as CMC. They play a 
significant role in choosing a strategy for enterprise development. At the same time, it 
is important to assess the future income of the enterprise, the level of its stability and 
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the value of the image in the process of strategic planning. Inflationary adjustment of 
financial statements is necessary for making sound management decisions, it is the 
financial statements that are the basis for making financial decisions. Information on 
the value of the enterprise or part of its assets is necessary to justify investment 
projects for the acquisition and development of business. Knowledge of the basics of 
business valuation and management, the ability to apply in practice the results of such 
evaluation is the key to effective management decisions and the achievement of the 
desired level of profitability [1, p.5]. 

 
 
12.2. Methodical approaches to cost estimation in the enterprise 

management system  
 
The subjects of appraisal activity apply during the appraisal of the integral 

property complex the National Appraisal Standard №3 "Appraisal of the integral 
property complexes" [16]. The evaluators apply the following basic methodological 
approaches to the evaluation of the CMC, in accordance with Article 7:  

- property approach; 
- income approach; 
- comparative approach. 

According to Art. 8-10, NA №3 [16] the property approach is used to determine 
the market value of the CMC. In the case, when this approach reflects the typical 
logic of potential buyers. The typical logic based on established practice. In particular 
when assessing the whole property complex, the market value of which is determined 
by current the cost of the probable result of liquidation of the specified property 
complex. The main method of property approach to the assessment of CMC is the 
method of accumulation of assets. The method of asset accumulation is to determine 
the net asset value of the CMC. The net asset value of a CMC is defined as the 
difference between the value of the assets and the value of its liabilities determined at 
the measurement date in accordance with the requirements of paragraph 11 of this 
Standard. 

Articles 13-14 of the National Standard №3 [16] stipulate that the income 
approach to the valuation of CMC is based on the application of valuation procedures 
for the translation of expected income (net cash flows or dividends) into the value of 
the CMC. The assessment of the CMC is carried out taking into account the current 
financial condition of the enterprise, the CMC of which is being assessed, and the 
forecast performance of such a property complex. The main method of income 
approach used to assess the CMC is the method of discounting cash flow. In studies 
of Shigaeva, A.I. [13], special attention is paid to the use of the income approach 
when estimating the value of business according to actuarial reporting, but we 
propose to emphasize the use of cost (property) valuation approach. Quite often the 
cost (property) approach to business valuation is defined as an asset-based valuation. 
According to this approach, the value of the business is determined by the amount of 
costs for its reproduction or replacement, taking into account physical or moral wear 
and tear. 
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Articles 27-29 of the National Standard №3 provide for the peculiarities of the 
application of the comparative approach to the assessment of the CMC, in particular, 
the main methods include the capital market method and the method of market 
transactions. The first of which is based on the assumption that the CMC is 
equivalent to the market value of its market capitalization or the possible market 
capitalization, taking into account the value of control rights. The second is based on 
the assumption of the equivalence of the market value of CMCs to the selling prices 
of similar CMCs [16]. 

Novikova, O.S. & Kanyukha, N.M. [2] believes, that the issue of using valuation 
methods in a comparative (market approach) is due to the fact that in Ukraine the real 
purchase and sale prices of enterprises in official statistics are rarely reflected and the 
stock market is not sufficiently developed. Due to such circumstances, according to 
scientists, it is advisable to use a profitable approach to assess the value of the 
business. This is based on determining the present value of the expected benefits of 
corporate rights, because investing in the purchase of an enterprise is primarily a 
guarantee of stable income. 

Shigaev, A.I. [13] notes that the new actuarial financial system creates an 
information base for the implementation of the income approach of a special concept 
of valuation, studying actuarial accounting as an information base for management. 
According to this the value of a commercial organization is a function of future 
business results from the value of its equity or the total financial result of its 
activities. The scientist notes that, when estimating the value of the organization 
based on the value of its equity reflected in the actuarial balance sheet, two models 
can be used: the model of residual profit and the model of residual operating profit. 
When estimating the value of the organization based on the total financial result of its 
activities, reflected in the actuarial accounting of total profit, two other models can be 
used: the model of abnormal profit growth and the model of abnormal growth of 
operating profit [13, p.131]. 

We propose to use actuarial management reporting, namely the form №1-a 
"Actuarial statement of financial position" as an information base for estimating the 
value of agribusiness under the cost approach, as an alternative, in contrast to the 
existing foreign approach, 

Ostrovskaya, G.O. [9] notes that the property (cost) approach is based on 
estimating the cost of reproduction (replacement) or determining the possible value of 
sales of different types of assets. In this case, the scientist identifies the following 
three methods within the cost approach: valuation of the replacement value of assets 
(cost approach); calculation of net assets; calculation of liquidation value. According 
to Haustova, V.Y. & Matyushenko, О.І. [11], the cost approach includes five 
methods, and considers the value of the enterprise in terms of costs incurred, while 
the book value of assets and liabilities of the enterprise, as a rule, does not correspond 
to the market value, so there is a need to adjust it. In particular, scientists, in the 
context of the cost approach, distinguish the following five methods, namely: the 
method of excess profits; net assets method; direct reproduction method; substitution 
method; liquidation method. 

The basis in the cost (property) approach is the following formula: 
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                            ,sLiabilitieAssetsEquity −=                                          (1) 
The net assets method is used in cases where the company has significant 

tangible assets; the company is expected to remain a going concern. 
Net assets are the amount determined by deducting from the amount of assets of 

the company accepted for calculation, the amount of its liabilities accepted for 
calculation [22]. The application of the net assets methodology is based on the 
analysis of financial statements. It is an indicator of the financial condition of the 
enterprise at the valuation date, the actual amount of net profit, financial risk and 
market value of tangible and intangible assets. 

Calculation by the net assets method includes the following steps: 
1) The reasonable market value of the real estate of the enterprise is determined; 
2) The market value of machinery and equipment is estimated; 
3) The value of intangible assets is calculated; 
4) The market value of financial investments (both long-term and short-term) is 

estimated; 
5) Inventories are translated into current value; 
6) Estimated costs of future periods; 
7) Receivables are estimated; 
8) The liabilities of the enterprise are transferred to the current value; 
9) The value of equity is determined by taking into account with the justification 

of the market value of the sum of the assets of the current value of all 
liabilities [21]. 

 
Conclusions 
 
The presented work used the cost approach to assessing the value of the business 

as an important element in the management system of the agricultural enterprise. 
Agricultural management can be defined as the activity of organizing and 
coordinating production in enterprises in order to obtain growing profits in the long 
run, as well as to achieve other specific goals for each business owner or manager. It 
can be considered as a combination of individual components of the enterprise: 
production, business, finance, marketing, human resource management. 

We consider it appropriate to use the net assets method when estimating the 
value of an agricultural enterprise according to the first form of actuarial management 
reporting - Actuarial statement of financial position (form №1-a). We find, that the 
net assets method is defined as the difference between the revalued (market, fair) 
value of assets (both tangible and intangible) and the current value of liabilities (both 
reflected in the financial statements and contingent), this method ignores the value of 
income, cash flows and is valuable only if the results obtained using the methods of 
income approach are less than the value of net assets [12, p. 395].  
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KAPITEL 13 / CHAPTER 13.  
MODERN TRENDS OF RESTAURANT CATERING DEVELOPMENT IN 

UKRAINE  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО КЕЙТЕРИНГУ В УКРАЇНІ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-069 
 
Вступ 
 
Ринок кейтерингу в Україні активно розвивається, і послуги виїзного 

обслуговування стають одним з пріоритетних напрямів розвитку ресторанного 
бізнесу. Кейтеринг належить до одного з напрямів виробничо-торговельної 
діяльності підприємств і полягає у виїзному (поза місцем розташування 
закладу) ресторанному обслуговуванні споживачів, а також наданні послуг 
обслуговування виїзного заходу та реалізації готової продукції, товарів 
споживачам.  Термін «кейтеринг» (catering) (у перекладі з англійської означає 
«громадське харчування»), утворилося від англійського слова «cater», яке 
означає «обслуговування клієнта», «поставка провізії», «прагнення принести 
задоволення». Засновником кейтерингу вважають Жан Франсуа Вателя, який 
організовував бенкети і розваги ще при дворі Людовіка XIV. 

Організація кейтерингу - складний і багатоступінчастий процес, що 
включає в себе розробку загальної концепції заходу. Фахівці-практики в області 
виїзного обслуговування та науковці-дослідники (Погодін К., Варламова Л., 
Клименко Г., Зозуля А., Франсін Халворсен, Гребенюк В.П, Смирнов І.Г. та ін.) 
вважають, що за останні роки намітилися певні тенденції до зростання 
світового і українського ринку кейтерингу. Якщо ще недавно в Україні про 
кейтеринг було відомо лише вузькому колу професіоналів, то сьогодні 
український ринок кейтерингу сформований і широко розвинений. Український 
кейтеринг представлений як приватними підприємцями, що доставляють обіди 
кільком клієнтам, так і відомими ресторанами та представництвами великих 
міжнародних компаній.  

На Заході послуги у сфері кейтерингу існують понад сотню років, проте в 
Україні кейтеринг – порівняно молода галузь бізнесу, їй не більше 10 років. 
Перша кейтерингова компанія «Обід-доставка» з’явилася в Україні лише в 1995 
р., пізніше була перейменована в «Український смак». Водночас обсяг ринку 
кейтерингу в нашій державі стабільно збільшується, темпи зростання 
досягають до 20% на рік. Експерти відзначають розвиток кейтерингу в світі на 
рівні близько 13% щорік, а обсяг світового ринку оцінюють в 70 млрд доларів 
США. Першим закордонним підприємством, яке з'явилося на вітчизняному 
ринку кейтерингу, стала німецька компанія «Дуссман-Україна», що вийшла на 
ринок в 1999 р. До початку 2002 р. в Україні найбільш відомими 
кейтеринговими компаніями, які надавали послуги кейтерингу, були: «Два 
гуся», «Гетьман-фуршет», «Київ-Кейтеринг», Royal Catering Service і інші. 

Навіть в умовах економічної кризи збитки у кейтеринговому бізнесі мало 
відчутні, адже зараз все більше споживачів надають перевагу здоровій їжі, а не 
напівфабрикатам. Так, наприклад, компанія «Confetti events&catering», яка 
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надає кейтерингові послуги, зазначила, що  2009 рік був дуже продуктивним, 
тобто їх послуги  користувалися популярністю та попитом. Сьогодні близько 
150 підприємств Києва надають послуги кейтерингу. До найбільш відомих 
кейтерингових компаній належать такі як «Гетьман фуршет», «Знак якості», 
«Фігаро кейтерінг», «Best EVENT Catering», «Оріон-кейтерінг», «LF Catering», 
«Magic fountain», «Стелс-Україна» та інші, а у Вінниці «Сіті» та «Кактус». 
Отже, організація і розвиток кейтерингової діяльності в Україні набирає обертів 
та удосконалюється навіть в умовах економічної кризи. Практично всі великі 
кейтерингові компанії мають власні базові кухні, а також складські та підсобні 
приміщення, в яких працюють кухарі та інший обслуговуючий персонал сфери 
ресторанного господарства.  

 
 
13.1. Поняття та види ресторанного кейтерингу 
 
Розвиток індустрії кейтерингу і збільшення запитів споживачів сприяє 

тому, що один і той же постачальник послуг може пропонувати кілька варіантів 
обслуговування. Кейтеринг має кілька різновидів: в приміщенні, поза 
приміщенням (зовнішній), соціальний (незалежний або індивідуальний), 
контракт на поставку (роз'їзний), роздрібний продаж і VIР - кейтеринг. 

Поняття «кейтеринг» визначається в ДСТУ 4281:2004 «Заклади 
ресторанного господарства. Класифікація». У стандарті кейтеринг включено до 
групи 4.4 «Постачання їжі, приготованої централізовано, для споживання в 
інших місцях», яка охоплює такі види підприємств ресторанного господарства: 
4.4.1 фабрику-заготівельню, 4.4.2 фабрику-кухню, 4.4.3 домову кухню, 4.4.4 
ресторан за спеціальними замовленнями (catering). У стандарті «ресторан за 
спеціальними замовленнями (catering)» трактується як заклад ресторанного 
господарства, призначений готувати і постачати готову їжу та організовувати 
обслуговування споживачів в інших місцях за спеціальними замовленнями. 
Також у стандарті зазначено, що такі заклади можуть обслуговувати банкети, 
фірмові прийоми, ділові зустрічі, весілля та інші свята у залах, офісах, на 
природі, під тентами тощо. Таким чином, у стандарті кейтеринг визначено як 
окремий вид підприємства ресторанного господарства, а не як додаткову 
послугу закладу. 

Слово «кейтеринг», як додаткова послуга чи окремий вид діяльності, 
увійшло в ужиток працівників сфери ресторанного господарства України 
порівняно недавно, що пояснює недостатню опрацьованість нормативно-
правового забезпечення, відсутність класифікації кейтерингу з метою 
ефективної організації та управління даним видом послуг. Водночас 
недостатньо розробленими залишаються проблеми класифікації послуг 
кейтерингу, знання якої є важливою умовою ефективного управління процесом 
створення і надання зазначених послуг, що, безумовно, позначається на якості 
управління кейтерингом і зумовлює актуальність проведеного дослідження. 

Метою роботи є теоретичне обґрунтування сутності кейтерингу, аналіз 
сучасних тенденцій розвитку ресторанного кейтерингу в Україні, 
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удосконалення класифікації кейтерингових послуг з метою виявлення 
особливостей організації їх надання, а також уточнення подальших напрямів 
розвитку кейтерингового обслуговування та впровадження інноваційних 
кейтерингових послуг. 

Багато науковців і фахівців – практиків займались питаннями визначення 
загальної сутності поняття «кейтеринг» та класифікації його видів. На думку  
Н. О. П’ятницької, кейтерингове обслуговування можна класифікувати за 
такими ознаками: контингент замовників; місце проведення заходу; повнота 
циклу або характер наданих послуг. Автор В. В. Архіпов наводить види 
кейтерингу без виділення класифікаційних груп, зокрема: у приміщенні; поза 
рестораном; соціальний; виїзний (за договором на постачання продукції); 
роздрібний продаж готової кулінарної продукції, VIP-кейтеринг. З. Т. Ратова та 
А. В. Попеляр доповнюють види кейтерингу позиціями: контракт на 
постачання (доставка в офіс) і кейтеринг напоїв і коктейлів (виїзний бар). 

Aнaлiз лiтepaтуpниx джepeл дoзвoлив poзpoбити класифікацію кейтерингу, 
в якій приділено увагу різним характеристикам: за місцем надання, за 
контингентом замовників, за видом підприємства, за місцем приготування 
страв, за ціновим сегментом (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Класифікація кейтерингу 

 
За ознакою «місце надання кейтерингових послуг» підприємства 

кейтерингу розподіляються залежно від наявності приміщень для організації 
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кейтерингового обслуговування та побажань замовників кейтерингових послуг. 
Кейтеринг у приміщеннях характеризується тим, що підприємець або 

група підприємців орендує або володіє приміщенням з банкетним залом і 
кухнею, де є усе необхідне устаткування для проведення різних заходів. 
Кейтеринг у приміщеннях є конкурентом традиційному банкетному 
обслуговуванню в ресторанах, де ця послуга є однією з основних поряд з 
послугою харчування. Водночас, значні накладні витрати зумовлюють досить 
високі ціни на цей вид кейтерингу, однак наявність приміщень для зберігання 
продуктів та інвентарю є його перевагою порівняно з іншими видами. 

Кейтеринг поза приміщеннями характеризується тим, що обслуговування 
споживачів проводиться в місці, яке обирає замовник. Готова продукція 
готується або на місці проведення заходу, або у виробничих приміщеннях 
підприємства кейтерингу та доставляється власними або орендованими 
засобами до місця проведення заходу. 

У разі роз’їзного кейтерингу використовуються пересувні, мобільні пункти 
харчування, де доводять до кондиції напівфабрикати високого ступеня 
готовності, і готова продукція відразу реалізується споживачам – замовникам 
кейтерингових послуг. 

Роздрібний кейтеринг – це торгівля продуктами харчування 
(бутербродами, борошняними кондитерськими виробами, упакованими в 
целофанову плівку), а також прохолодними напоями під час проведення 
спортивних змагань, фестивалів, карнавалів тощо. Також до цього виду 
кейтерингу доцільно відносити гастрономічні відділи універмагів, універсамів, 
кулінарії або відділів із продажу й відпускання готових страв додому. 

Контракт на поставку – вид кейтерингу, який полягає в оформленні угоди 
між постачальником і споживачем кейтерингових послуг (директором 
підприємства, школи тощо), як правило, оформлюється на певний термін. Існує 
кілька напрямків цього обслуговування: готування обідів в офісі клієнта, 
доставка напівфабрикатів з подальшим доведенням страв до готовності й 
подавання, доставка готових обідів в одноразовому посуді. 

Кейтеринг-інсайд – організація банкетів і фуршетів у приміщенні 
постачальника кейтерингових послуг або замовника, а кейтеринг-аутсайд – це 
обслуговування заходів на природі (пікніки, барбекю тощо). 

За ціновим сегментом виділяють: кейтеринг у низькому ціновому сегменті 
– зазвичай це доставка обідів в офіси, обслуговування заходів з незначною 
кількістю гостей, доставка готової продукції замовнику без організації 
обслуговування офіціантами за невисокими цінами; кейтеринг в середньому 
ціновому сегменті – найбільш розповсюджений на ринку, при цьому у цю групу 
можуть потрапити як компанії, ціни яких «розташовані» ближче до 
преміального сегмента (високий середній сегмент), і ті, які «розташувалися» 
ближче до економічного сегмента (низький середній сегмент); VIP-кейтеринг 
передбачає виїзне ресторанне обслуговування із залученням 
висококваліфікованих кухарів, офіціантів, барменів, зазвичай за високими 
цінами. 
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За ознакою «повнота наданих послуг» виділяють два види кейтерингового 
обслуговування: доставка готових продуктів харчування (вид виїзного 
обслуговування, при якому підприємство кейтерингу бере на себе зобов’язання 
у виробництві та доставці страв, але не бере участі в обслуговуванні 
безпосередньо на місці) та повносервісне (вид виїзного обслуговування, при 
якому кейтерингова компанія повністю бере на себе зобов’язання з організації 
та обслуговування замовлення). У першому випадку кейтеринговій компанії на 
балансі достатньо мати лише транспортний засіб, необхідний інвентар для 
приготування і зберігання страв і доставки їх до місця вказаного замовником. У 
разі повносервісного обслуговування спектр послуг, які надаються 
кейтеринговою компанією, значно ширший, зокрема: оформлення бенкету 
(скатертини, квіти, музика тощо), обслуговування кваліфікованим персоналом 
(офіціанти, флористи, музиканти тощо), організація процесу приготування їжі в 
місці проведення заходу (інвентар для приготування, зберігання, охолодження 
страв та напоїв тощо). Облік у разі повносервісного обслуговування повинен 
надавати інформацію управлінському персоналу про ефективність надання 
кожної з послуг, її впливу на вартість кейтерингового обслуговування, що 
дозволить виявити неефективні послуги, які вимагають реорганізації або 
передачі на аутсорсинг. 

Ознака «контингент замовників» розмежовує споживачів кейтерингових 
послуг. Індивідуальний кейтеринг вважається найпростішим, оскільки 
розглядається як початковий етап у бізнесі тих, хто хоче присвятити себе 
кейтерингу. Зазвичай це обслуговування різноманітних сімейних свят, є 
відносно недорогим і не потребує значних капіталовкладень. 

Корпоративний кейтеринг – це обслуговування ділових зустрічей, 
презентацій, конференцій, семінарів, корпоративних вечірок тощо. Соціальний 
кейтеринг – послуги з організації харчування некомерційних організацій 
(притулків, лікарень, харчування військових і робітників інших некомерційних 
структур). Згідно із законами України оператори харчування можуть 
співпрацювати із соціальними закладами тільки у випадку перемоги на тендері, 
який організує профільне міністерство (чи служба) або департамент 
Міністерства охорони здоров’я. При цьому основним критерієм є ціна 
продуктів. 

Транспортний кейтеринг – організація харчування на авіаційному, 
залізничному, морському, автомобільному транспорті, при організації 
регулярних перевезень співробітників компаній і споживачів транспортних 
послуг. Готельний кейтеринг – організація харчування мешканців готелів. 
Кейтеринг будівельних майданчиків – організація. 

Кейтерингове обслуговування – один із сучасних напрямків в 
інноваційному розвитку ресторанного бізнесу. Організація кейтерингу – 
процес, що включає в себе продумування загальної концепції майбутнього 
заходу і вимагає від фахівців з кейтерингу нових креативних ідей для їх 
проведення. У свою чергу, розвиток кейтерингу не тільки дозволить підвищити 
ефективність підприємств в сегменті ресторанного обслуговування, а й 
створить нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 
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13.2. Аналіз існуючих видів ресторанного кейтерингу в Україні 
 
В Україні діє близько 400 компаній, провідними гравцями, які акумулюють 

на себе основну частину ринку кейтерингу, є 20 компаній. Щорічно на ринку 
України з'являється більше 10 нових гравців. Величезна конкуренція і зниження 
рентабельності кейтерингових послуг змушують багато компаній припиняти 
свою діяльність. За підрахунками фахівців цифра становить близько 15 
компаній в рік. 

У п'ятірку провідних організацій українського ринку кейтерингу входять 
«Гетьман фуршет», «Знак якості», «Фігаро кейтерінг», «Best EVENT Catering», 
«Оріон-кейтерінг». 

Український ринок кейтерінгу на даний момент має переважний розвиток 
у двох містах - Києві і Одесі. Професіонали відзначають, що на ринок Києва 
доводиться майже 62% від загального обсягу ринку кейтерингу в Україні, на 
Одесу - 22%. Але далеко не всі компанії користуються послугами даного роду, 
незважаючи на розвиток ринку кейтерингу в Україні.  

Сучасні кейтерингові підприємства виконують замовлення споживачів на 
обслуговування бізнес-заходів, презентацій, світських вечірок, модних показів, 
корпоративних свят, спортивних та громадських заходів, весіль, ювілеїв, днів 
народження, дитячих свят, тощо. Оператори ринку кейтерингових послуг 
розуміють, що з кожним роком все більша кількість людей прагне до 
дотримання релігіозних постів, здорового харчування. У зв'язку з цим більша 
увага приділяється стравам оздоровчого призначенн, зокрема зі зниженою 
калорійністю, вегетаріанським, безглютеновим, без цукру, лактози або солі. 
Разом з основним меню розширюється асортимент страв, а також пропонується 
меню без солі і низькокалорійне, веганське, пісне, тощо. 

Найпоширенішими на сьогоднішній день видами кейтерингу в Україні є 
фуршет або «шведський стіл» та кава-брейк – обслуговування учасників 
семінарів, конференцій, нарад. Фуршет ідеально підходить для таких подій як 
презентація, модний показ, відкриття, виставка, світська вечірка. Фуршет 
дозволяє запросити на захід максимальну кількість гостей, атмосфера фуршету 
невимушена, більш демократична, ніж бенкету за столом. Найурочистіший вид 
кейтерингу – банкет з повним обслуговуванням офіціантами. Він призначений 
для найбільш визначних подій і передбачає повне розсаджування гостей за 
бенкетними столами. Сучасні кейтерингові підприємства пропонують гостям 
декілька кольорових рішень у виборі меблів та текстилю, сервіровку 
ексклюзивним фарфором, елітним склом, вишуканими столовими приладами. 
Сучасний та актуальний вид бенкетного обслуговування, який використовують 
кейтерингові компанії, – це формат гала-вечері. Він застосовується під час 
обслуговування заходів високого рангу, це «пік» мистецтва кейтерингу преміям 
класу, можливість продемонструвати гостям все розмаїття гастрономічних 
вишуканих страв під час одного вечора. Для нього є характерним викукане 
сервірування, канделябри, офіціанти у лівреях, все, що створює атмосферу 
святковості та офіціальності. Детально спроектоване меню, що включає зміну 
5-6 курсів страв офіціантами – найважливіша складова такого заходу. 
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Зростає актуальність таких видів ділового кейтерингу як кава-брейк, 
коктейль-обслуговування. Коктейль-обслуговування застосовується, як 
правило, на заходах світського характеру, а час його проведення досить 
обмежений. Даний формат обслуговування ідельний для організації «welcome» 
–частини заходу, а також у випадках, якщо простір площадки не дозволяє 
встановити фуршетні лінії і бари. Поєднання високої кухні та оригінальної 
подачі зробило цей формат кейтерингового обслуговування одним з найбільш 
популярних. Обслуговування здійснюється офіціантами, які пропонують напої 
та закуски гостям «в обніс». При цьому гості споживають закуски і напої 
стоячи, усі закуски беруть руками, столові прибори не використовуються. 

Набуває популярності барбекю-кейтеринг. Даний вид обслуговування 
характеризується обслуговуванням на лоні природи і передбачає при 
мінімальному замовленні наявність мангала, фахівця кухаря і офіціантів, які 
обслуговують гостей. Окремо можна замовити послуги бар-станцій з шоу-
барменів, DJ, тощо. До організації такого обслуговування потрібно підходити 
дуже ретельно і відповідально. Для оформлення площадки для такого заходу 
«open-air» кейтерингові компанії пропонують як класичне виконання, так і 
оригінальні ідеї – наприклад, вечірка по-гавайські.  

Сезонність визначає попит на кейтерингові послуги. У «пікові» місяці 
існують певні труднощі в роботі організації харчування. Фактор сезонності 
значущий для сегмента організації виїзних заходів: банкетів, фуршетів, 
прийомів та ін. Протягом року попит на заходи, що проводяться 
кейтеринговими компаніями, різний: на початку року найбільш популярні 
вечері і приватні заходи; до літа зростає потреба в корпоративних заходах, 
презентаціях і коктейлях; влітку настає час gardenparty і урочистих вечерь 
(весіль); з вересня по жовтень найбільш популярними стають заходи формату 
«тім-білдінг». «Гарячий» сезон для сфери кейтерингових послуг доводиться, як 
правило, на новорічні свята, а пік попиту - на другу половину грудня.  

Сезонність кейтерингу можна кількісно визначити так: перший сезон: 25-
35% продажів припадає на грудень. Переважають в цей час корпоративні 
новорічні заходи. Другий сезон - сезон літніх заходів - охоплює такі місяці, як 
травень, червень, липень, серпень і частково вересень. Причому, в плані 
активності, червень з літніх місяців часто виявляється найбільш насиченим. 
Третій сезон - сезон бізнес-активності: лютий-квітень і вересень-жовтень.  

Сезонність в кейтерингу, звичайно ж, існує, але бізнес це цілорічний. А 
сезонність швидше дозволяє оновлювати пропозиції по меню і декору. Є поле 
для реалізації творчих здібностей співробітників. Дійсно, новорічні свята 
взимку і барбекю влітку не єдині заходи, де затребуваний кейтеринг. Крім 
цього існують корпоративи, присвячені дням народження компаній і приватних 
осіб, державні свята, відкриття та презентації, виставки і семінари, форуми та 
спортивні змагання. 

З точки зору відкриття нового бізнесу ринок кейтерингу привабливий, 
перш за все, відносно невеликим обсягом стартових інвестицій: щоб відкрити 
невелику їдальню в офісному центрі або на підприємстві, досить $ 100 тис. 
Термін окупності вкладень становить 1-1,5 року, іноді і менше. Організація 
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доставки готових обідів вимагає набагато менших первинних інвестицій. Як 
відзначають експерти, деякі оператори кейтерингу взагалі починають з 
приготування обідів у власних квартирах. 

Незважаючи на гадану привабливість, працювати на ринку кейтерингу в 
Україні сьогодні непросто. Через виражену конкуренції в останні роки 
спостерігається тенденція до зниження рентабельності кейтерингових 
підприємств. Зокрема, на думку директора департаменту обслуговування 
підприємтсва «Фігаро Кейтеринг», прибутковість кейтерингу за останні 
півтора-два роки впала на 5-10%. Крім фактора конкуренції діяльність 
спеціалізованих кейтерингових компаній ускладнює активний розвиток 
кейтерингового напрямки ресторанами традиційного обслуговування. Як 
відзначають представники таких ресторанів, розвиток кейтерингу дозволяє їм 
не тільки завантажувати кухню, а й значно мінімізувати ризики, уникати 
простоїв. 

Останнім часом масштабні заходи кейтерингового обслуговування 
проводяться на спеціалізованих майданчиках, які мають свою кухню і власний 
кейтеринг-сервіс або ж постійного підрядника. Як і в Європі переважання 
(65%) замовлень Фігаро кейтеринг - це обслуговування невеликих (ділові кава-
брейки і ланчі) в бізнес-центрах Києва, а також приватних заходів (виїзд в 
приватні будинки). Тому що кейтеринг, на відміну від ресторану, гнучкий, 
мобільний і підлаштовується під клієнта (раніше час готовності, умови і т.д.). 
Примітно, що в Європі кейтеринг випереджає навіть широко поширені фаст-
фуди, на частку яких припадає 31% від обсягу ринку послуг «харчування поза 
домом», частка ресторанів становить лише 9%. 

За результатами аналітичного прогнозу ємності ринку кейтерингових 
послуг в Києві, відзначено, що ринок ресторанного виїзного обслуговування 
(кейтерингу) знаходиться в загальній структурі ринку кейтерингу та найбільш 
привабливий для нових гравців невисокими початковими інвестиціями, 
швидкою окупністю вкладень і високою часткою рентабельності. Сьогодні 
ринок помітно знизив свої обороти, що, в першу чергу, пов'язано з СOVID-19. 
В 2020 році відбувся різкий спад попиту на послуги кейтерингу, що 
спричинило за собою зниження потенційної ємності ринку приблизно на 51%. 

Великий вплив на зниження місткості ринку кейтерингу може надати 
зниження ємності event-ринку, оператори якого є основними споживачами 
послуг кейтерингу в грошовому вираженні. Відбудеться різке скорочення 
сегмента великомасштабних заходів, найменш болісно криза може відбитися на 
діловому та спортивному секторах. Виріс показник середньої вартості послуги 
на людину на 11%, на що вплинули такі економічні чинники, як рівень інфляції 
і зростання цін на основні групи товарів на продовольчому ринку. У 2021 
кризовому році можливе зменшення середньої вартості послуг кейтерингу 
внаслідок оптимізації та скорочення витрат і розробки операторами ринку 
кейтерингу спеціальних пропозицій для утримання постійних і залучення нових 
клієнтів. 

Середня кількість операторів ринку кейтерингу практично не змінюється, 
тому що щороку на ринок приходить кілька нових гравців, але приблизно така 
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ж кількість і йде, не витримуючи конкуренції. У 2021 році можливий відхід 
операторів ринку, які не здатні витримати прийдешньої жорсткої конкуренції і 
перебудови свого бізнесу під нові умови економіки. На українському ринку 
кейтерингу виділяються два пріоритетних сегмента: 

– виїзне обслуговування (втому числі проведення банкетів і фуршетів); 
– стаціонарне обслуговування - забезпечення щоденного харчування 

співробітників компаній і підприємств. 
 
 

13.3. Сучасні тенденції розвитку ресторанного кейтерингу в Україні та 
за кордоном 

 
Найбільш прибутковим є формат виїзного ресторану: тут рентабельність 

сягає 25-30%. За розрахунками фахівців російської кейтерингової компанії 
Sodexho, в ресторанному кейтерингу рахунок на одну людину становить 50-80 
доларів США, тоді як в корпоративному сегменті - лише 4-7 доларів США. При 
цьому аудиторія операторів корпоративного харчування значна: 15-20 тис. 
чоловік щодня.   

Незважаючи на високу прибутковість організації виїзного ресторанного 
обслуговування, експерти відзначають велику перспективність сегмента 
стаціонарного обслуговування підприємств і організацій. Головним фактором 
тут є висока конкуренція між гравцями ринку в сегменті виїзного ресторанного 
обслуговування та істотно менша її вираженість в сегменті організації 
щоденного корпоративного харчування, оскільки все більше сучасних компаній 
вважають за необхідне забезпечити свій персонал гарячим повноцінним 
харчуванням в робочий час. Пропонуються варіанти і більш дрібної сегментації 
кейтерингового ринку. Виділяються сегменти: доставки готових обідів, 
управління підприємствами харчування на площах замовника, виїзного 
ресторанного обслуговування, пристрої банкетів і фуршетів. Відносно сегмента 
доставки готових страв в офіси необхідно зауважити, що розрізняються два 
варіанти доставки готових страв: перший - коли їжу розкладають в 
індивідуальні бокси, а в офісі розігрівають в СВЧ-печі; другий варіант - 
доставка обідів «оптом», в спеціальних ємностях (гастронорм), з подальшим 
порціонуванням обідів в офісі в скляний посуд. Це можливо, якщо у фірми є 
приміщення для розфасовки обідів. 

Доставкою обідів в офіси займаються переважно невеликі кейтерингові 
компанії. Однак і великі гравці не цураються цього бізнесу. Наприклад, у 
компанії Parad Catering цією послугою користуються 20% клієнтів, у Sodexho - 
17%. Таким чином, різні сегменти ринку кейтерингу мають багато спільного, в 
зв'язку з чим багато кейтерингові фірми реалізують в своїй діяльності декілька 
напрямів або навіть всі напрямки. 

Основними споживачами кейтерингових послуг в Україні є корпоративні 
клієнти (переважно іноземні), частка корпоративних замовлень становить 
близько 70%. Результати досліджень свідчать про те, що серед працівників 
підприємств і комерційних фірм лише 9% обідають в їдальні кейтеринговой 
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фірми, ще 6,3% замовляють доставку обідів в офіс/на підприємство. Майже 
п'ята частина працівників підприємств і комерційних фірм обідає в найближчих 
до офісу їдалень, кафе, ресторанах (18,1%). Переважна ж частина учасників 
дослідження зазначила, що просто приносить їжу з дому (40,6%). Схожі 
тенденції відзначаються і в іншому джерелі.  Згідно з результатами досліджень, 
проведених в Києві, 68% столичних компаній питання харчування власних 
співробітників взагалі не хвилює, 13% управляють точками харчування 
самостійно, без залучення підрядників, 8% мають своїх кухарів і тільки 6% 
закуповують обіди у кейтерингових компаній, а 5% мають їдальню, керовану 
підрядником. 

Примітно, що майже половина співробітників київських компаній, що 
обідають в офісах (46,6%), в тій чи іншій мірі не задоволені наданими 
кейтеринговими операторами послугами. Основними факторами 
незадоволеності виступають: одноманітне меню, маленькі порції, погіршення 
якості їжі через кілька місяців. 

На сучасному етапі існує поняття «кейтеринговая втома» - звикання 
споживачів до меню. Провідні кейтерингові компанії намагаються змінити цю 
ситуацію. Це пов'язано з тим, що страви в меню довго не змінюються і 
«приїдаються» споживачам. Для збереження клієнтської бази та її розширення 
кейтерингові компанії вводять циклічне меню, яке повторюється через певний 
проміжок часу - дві, три або чотири тижні. Особливо актуальним це стає для 
роз'їзного і зовнішнього обслуговування (при поставках обідів в офіси і 
організації банкетів на відкритих майданчиках). 

Підвищення запитів споживачів вимагає від кейтерингових компаній 
вдосконалювати спектр послуг, а персоналу - відточувати свою майстерність. 
Прагнення сучасних рестораторів зробити їжу максимально корисною для 
здоров'я, а не просто смачною, знайшло широку підтримку і в кейтеринговій 
сфері. Для цього використовується: - введення спеціального «пісного» меню (в 
кінці зими - початку весни); - розподіл страв за калорійністю, спеціальні 
дієтичні (низькокалорійні) меню, індивідуальний підрахунок калорій; - 
приготування страв та напоїв, максимально збагачених вітамінами (фреші, 
салати зі свіжих овочів і фруктів і ін.); - контроль кількості солі і інших 
компонентів (лактоза і т.п.). 

В останні роки оператори кейтерингу пропонують цілий ряд додаткових 
послуг своїм замовникам у вигляді приготування свіжовичавлених соків, 
молочних коктейлів, суші і т.д., а також доставку чаю, кави і фруктів прямо в 
робочі кабінети, установку в офісі кулерів з водою, вендінгових апаратів, 
обслуговування переговорних кімнат. Для розвитку свого бізнесу кейтерингові 
компанії намагаються урізноманітнити свою діяльність шляхом впровадження 
сучасних підходів до її організації, інноваційних послуг. 

Дуже важливим для успішної діяльності кейтерингових компаній є 
підтримання гнучкості і мобільності. Так, провідні гравці ринку здатні і готові 
проводити як заходи на тисячі чоловік, так і невеликі сімейні вечірки (навіть 
банкет для двох осіб). Безумовною перевагою кейтерингу є відсутність ряду 
витрат, які є невід'ємними для роботи стаціонарного ресторану. Без урахування 
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оренди залу ціни кейтерингових компаній приблизно на 30% нижче, ніж у 
звичайного ресторану. Обмеження кейтерингу пов'язано із загальним меню, яке 
готується для всіх запрошених на захід, тоді як в традиційному ресторані кожен 
може зробити індивідуальне замовлення.   

Особливу увагу сучасні кейтерингові компанії приділяють послугам 
сервірування та декору, пропонуючи їх навіть як додаткові послуги до 
окремого заходу. Колекції посуду, які використовують провідні кейтерингові 
компанії, дозволяють підібрати ексклюзивне сервірування від найкращих 
французьких, італійських, німецьких та чеських фабрик. Особливу увагу 
кетер’є надають декоруванню столів та залу. Найчастіше використовують 
флористичний декор – це ефектні деталі, які надають шик будь-якому накриттю 
столів і створюють святкову атмосферу. Елегантні букети зі свіжих квітів, 
вишукані квіткові композиції, корзини та гірлянди, браслети та кільця для 
серветок, вінки та бутон’єрки, пелюстки та сухоцвіти, драпіровки та стрічки, 
повітряні шари, незвичайні світильники, статуетки, фігури, тематичні баннери і 
фотографії, спеціальне освітлення – все це пропонують кетер’є для створення 
незабутньої та святкової атмосфери заходу.  

Популярними при декоруванні кейтерингових заходів обслуговуванні є 
також льодові скульптури, які найбільш ефектно виглядають при оформленні 
залів влітку. Це можуть бути чаші у вигляді раковин з морепродуктами, 
льодовий фонтан з напоями, вазони для охолодження шампанського і навіть 
льодові келихи. Замовник може обрати скульптуру з пропонованого каталогу 
або замовити спеціалісту власний проект.  

Для замовників кейтерингові компанії пропонують також ексклюзивний 
текстиль від провідних світових виробників. Різноманітність кольорових гам 
текстилю дозволяє створити особливий елегантний стиль будь-якого заходу. 
Іноді, маючи якісний текстиль тільки білого кольору можна за допомогою 
спеціальної системи освітлення та підсвічування створити будь-яку кольорову 
гаму декору залу, навіть «хамелеон», коли освітлення буде змінюватись 
протягом обслуговування у запрограмованому порядку.   

Зовнішній вигляд персоналу також має логічно вписатися у загальну 
концепцію заходу, тому, як правило, кейтерингова компанія пропонує декілька 
варіантів уніформи персоналу та додаткових аксесуарів.  

Особливо популярними серед споживачів стали замовлення кейтерингових 
обслуговувань у шатрах. Все частіше сучасні великі кейтерингові компанії 
пропонують замовникам обслуговування заходів не тільки на стаціонарних 
площадках із власною кухнею, або на території замовника, а також на лоні 
природи шляхом встановлення шатрів, які швидко монтуються з метало-
пластикових каркасних конструкцій. Шатри – це зручний та вишуканий спосіб 
створити унікальний простір для заходу на свіжому повітрі, у живописній 
місцевості – на березі річки, моря, у горах, лісовій галявині, тощо. 
Майстерність оформлювачів перетворить площадку в шикарний зал, який не 
поступається за комфортом багатьом ресторанам і навіть має ряд переваг, таких 
як живописні пейзажі навкруги, відчуття єдності з природою, натуральності та 
свіжості без відриву від цивілізації у найвишуканіших її проявах. Також за 
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необхідності можна передбачити додатковий обігрів залу, певних його зон, 
зонти та пледи. 

Особлива увага кетер’є при організації обслуговування кейтерингових 
заходів приділяється розробленню шоу-програми. Провідні кейтерингові 
компанії повно сервісного обслуговування зазвичай працюють з відомими 
ведучими, артистами різного жанру (фокусники, пародисти, клоуни, тощо), 
музичними, вокальними, танцювальними, балетними колективами, ді-джеями, 
«зірками» українського та світового масштабу. Наявність у штаті компанії 
звукорежисера дозволить без ризиків оснастити правильно підібраним 
звуковим та світловим обладнанням із застосуванням сучасних спец ефектів 
будь-яку площадку. 

 
Висновки.  
 
Кейтеринг як самостійний вид бізнесу обслуговування з’явився на ринку 

послуг закладів ресторанного господарства України не так давно, але з кожним 
роком стрімко розвивається і вдосконалюється. Діюча нормативно-законодавча 
база не розкриває повною мірою специфіки кейтерингу на сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин, тому стає очевидною необхідність розробки нових 
підходів до визначення, класифікації кейтерингу. У п'ятірку провідних 
організацій українського ринку кейтерингу входять «Гетьман фуршет», «Знак 
якості», «Фігаро кейтерінг», «Best EVENT Catering», «Оріон-кейтерінг». 
Український ринок кейтерінгу на даний момент має переважний розвиток у 
двох містах - Києві і Одесі. Професіонали відзначають, що на ринок Києва 
доводиться майже 62% від загального обсягу ринку кейтерингу в Україні, на 
Одесу - 22%. Але далеко не всі компанії користуються послугами даного роду, 
незважаючи на розвиток ринку кейтерингу в Україні. 

Сьогодні ринок помітно знизив свої обороти, що, в першу чергу, пов'язано 
з СOVID-19. В 2020 році відбувся різкий спад попиту на послуги кейтерингу, 
що спричинило за собою зниження потенційної ємності ринку приблизно на 
51%. 

На українському ринку кейтерингу виділяються два пріоритетних 
сегмента: виїзне обслуговування (в тому числі проведення банкетів і фуршетів); 
стаціонарне обслуговування - забезпечення щоденного харчування 
співробітників компаній і підприємств. Більш прибутковим є формат виїзного 
ресторану, проте експерти вважають більш перспективним сегмент 
стаціонарного обслуговування підприємств і організацій в зв'язку з тенденцією 
активного щорічного зростання кількості споживачів. 

За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що сучасний 
кейтеринг – це вміння приготувати смачні та вишукані страви, красиво та 
сучасно їх декорувати і ефектно подати у будь-якому місці та часі зі 
створенням особливої, унікальної та неповторної атмосфери свята. Перевагами 
кейтерингового обслуговування є, по-перше, виключна мобільність (організація 
свята у будь-якому місці – на верхній палубі теплоходу, на тенісній або 
гелікоптерній площадці, у старовинному особняку, фойє театру та ін.); по-
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друге, комплексність послуги – з урахуванням потреб і можливостей замовника 
компанія пропонує індивідуальне меню, розробляє оригінальний сценарій 
свята, оформлює інтер’єр приміщення та ін., що відповідає загальній концепції 
свята. Прийом для офіційних VIP-персон, приватна вечірка, на конференціях 
кави-брейк, дитяче свято, барбекю на природі, весільні свята, обслуговування 
банкетів на виїзді - різні тематичні заходи, що вимагають нових креативних 
ідей. Набір можливостей виїзного обслуговування достатньо широкий: саме з 
його допомогою можна організувати як грандіозний прийом для VIP – персон, 
так і невелику приватну вечірку, барбекю на природі або дитяче свято. 
Індивідуальний підхід і креативність, професійна команда та найвищий рівень 
сервісу, смачна, свіжа та красива їжа, провідні кейтерингові технології та 
устаткування – це основні козирі ефективної роботи та забезпечення високої 
конкурентоспроможності кейтерингової компанії.  
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KAPITEL 14 / CHAPTER 14.  
SOCIAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF TOURISM FOR THE 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN  
СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНЄ ЗНАЧЕННЯ ТУРИЗМУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-010 
 
Введення 
 
Поряд із стрімким розвитком науково-технічного прогресу сьогодення 

характеризується серйозними порушеннями в екології та великими стресовими 
навантаженнями, тому проблема збереження та зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління є особливо актуальною. Аналіз Законів і державних 
програм України показав, якщо ще 10-25 років назад проводилась 
цілеспрямована робота з боку держави щодо оздоровлення дітей дошкільного 
віку, однак в останні роки така робота вже не ведеться. Так, зазначені 
документи датуються датами видання від 1991 до 2011 рр.: Закони України 
«Про освіту» (1991 p.), «Про дошкільну освіту» (2001 p.), «Про фізичну 
культуру і спорт» (1993 p.), Цільова комплексна програма «Фізичне виховання 
– здоров’я нації» (1998 p.), Національна доктрина розвитку фізичної культури і 
спорту в Україні ( 2004 р.), Державна національна програма «Освіта» («Україна 
ХХІ століття») (1993 р.), Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.), 
Державні національні програми «Діти України» та «Освіта» (Україна XXI 
століття), міжгалузева інтегрована програма «Здоров’я нації на 2002-2011 
роки». 

Однією з найважливіших теоретичних і практичних завдань оздоровчої 
роботи в закладах дошкільної освіти є впровадження різноманітних підходів з 
метою збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. Аналіз спеціальної 
літератури, практичного досвіду вихователів, існуючих форм, засобів, методів 
та умов реалізації оздоровчої роботи в ЗДО переконливо свідчить про значні 
можливості та потенціал в цьому напрямку саме дитячого туризму. 

 
 
14.1. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
 
У Законі України «Про охорону здоров’я» (2007) [7] у ст. 32 зазначається, 

що держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення шляхом 
поширення наукових знань з питань охорони здоров’я, організації медичного, 
екологічного і фізичного виховання..., створення необхідних умов для занять 
фізкультурою, спортом і туризмом… 

У Законі України «Про охорону дитинства» (2001) [6] у ст. 4 йдеться мова 
про забезпечення належних умов для гарантування безпеки, охорони здоров’я, 
навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та 
інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та 
активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, 
гідності, взаємоповаги, свободи та рівності. 
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У Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (2008), [5] у ст. 
3 наголошується увага на створенні умов для зміцнення фізичного та 
психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та 
відпочинку; надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які 
потребують особливої соціальної уваги й підтримки. Виходячи з цього, у ст. 14 
[5] цього ж документу прописані наступні типи дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку. Так, до дитячих закладів оздоровлення належать: дитячий 
заклад санаторного типу (діти перебувають цілодобово, надається комплекс 
оздоровчих і медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього 
здоров’я, запобігання захворюванням, у залежності від кліматичних умов, 
лікувально-оздоровчої бази та кадрового забезпечення можуть бути 
спеціалізованими); дитячий центр (діти перебувають цілодобово, функціонує 
протягом року, має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену 
територію, матеріально-технічну базу); позаміський заклад оздоровлення та 
відпочинку (функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, діти 
перебувають цілодобово, має спеціально відведену територію, що знаходиться 
в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, кадрове 
забезпечення для організації оздоровлення, може належати до закладу 
відпочинку). До дитячих закладів відпочинку належать: табір з денним 
перебуванням (тимчасово утворений у навчальному закладі чи закладі 
культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, є належний догляд за 
дітьми, повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, діти 
перебувають протягом дня, але не менше 6 годин); дитячий заклад праці та 
відпочинку (з денним або цілодобовим перебуванням, відпочинок поєднується з 
трудовою діяльністю); наметове містечко (тимчасово діючий заклад з денним 
або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній 
території, спрямований на формування у дітей навичок безпечної 
життєдіяльності, самообслуговування, колективізму). 

На нашу думку, серед розмаїття типів дитячих закладів варто особливо 
виділити такі як табір з денним перебуванням і наметове містечко, які можна 
організувати спільними зусиллями всіх ЗДО міста (села). Уважаємо, це 
доступний, у порівнянні з іншими типами, чудовий спосіб не тільки для 
фізичного й психічного розвитку дітей, але й для їх соціального розвитку й 
спеціальної (туристичної) підготовки.  

 
 
14.2. Виклад основного матеріалу дослідження. 
 
Дитячий туризм є рекреаційним (оздоровчим) туризмом і не відноситься 

до спортивних. У свої дослідженнях С. Борисов охарактеризував рекреаційний 
(оздоровчий) туризм як вид туристської діяльності, за формами, засобами та 
змістом запозичені із спортивного туризму, однак не пов’язані з підготовкою та 
виступом у спортивних змаганнях, а спрямовані на фізичний розвиток і 
виховання збереження та зміцнення здоров’я, активний відпочинок і 
функціональне відновлення організму людини [1]. Слід відзначити, що 
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рекреаційно-оздоровча діяльність позитивно впливає на функціональні системи 
організму, підвищує тонус м’язів, зміцнює опорно-руховий апарат, гармонізує 
психоемоційний стан людини (В. Селуянов) [1].  

Дитячий туризм є одним із засобів рекреації (оздоровлення) організму 
учасників, всебічного (фізичного, психічного, інтелектуального, морального, 
естетичного тощо) розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я, формування в них 
характеру, оволодіння життєво-необхідними навичками й вміннями. 
Туристична діяльність в умовах ЗДО вирішує ряд завдань: оздоровчі, виховні, 
освітні. У системі фізкультурно-оздоровчої роботи ЗДО дитячий туризм 
зарекомендував себе, як ефективна форма активного відпочинку, яка дозволяє 
при мінімальних витратах часу відновити сили, працездатність, покращити 
резерви здоров’я та функціональні можливості дитячого організму, збагатити 
руховий досвід, задовольнити потреби у природній активності, у 
самоствердженні, формувати в дошкільнят прийоми здорового способу життя. 

Варто наголосити на тому, що заняття туризмом позитивно впливають на 
організм дитини, адже тривале перебування на свіжому повітрі не тільки сприяє 
загартуванню організму та підвищує його опірність зовнішнім впливам і різним 
захворюванням, але й покращує роботу внутрішніх органів і систем, настрій, 
самопочуття, розвиває фізичні якості. Крім того, туризм позитивно впливає на 
формування морально-вольових якостей, допомагає переборювати різні 
труднощі та перешкоди, сприяє соціалізації (новим знайомствам, встановленню 
дружних стосунків, зближує дітей і дорослих тощо), трудовому вихованню, 
виховує почуття прекрасного, колективізму, любові до природи. 

Водночас з оздоровчими та виховними завданнями в поході вирішуються й 
освітні. Діти закріплюють знання з краєзнавства, природознавства, топографії, 
отриманих до походу, набувають навичок похідного життя, у поході вивчають 
особливості місцевості, корисні копалини. Також знайомляться з флорою та 
фауною місцевості: ознайомлюються з назвами птахів, тварин, рослин, дерев, 
умовами їхнього життя, збирають гербарій.  

Нажаль, туристична діяльність не набула масового поширення в закладах 
дошкільної освіти. Однак, на нашу думку, дитячий туризм як один із засобів 
оздоровлення та розвитку (фізичного й психічного) дітей дошкільного віку та 
одна із форм фізичного виховання, повинен широко використовуватися у 
практиці роботи ЗДО. Варто відмітити, що систематична робота з туризму 
дозволяє задовольнити не тільки потреби дітей в руховій активності, їх 
оздоровленні, формуванні життєвої (туристичної, природничої, соціальної) 
компетентності, але й сприяє налагодженню взаємостосунків між колективом 
ЗДО та батьками. Добре, якщо батьки вихованців беруть активну участь у 
походах, що наповнює їх новим змістом, дозволяє використовувати особистий 
приклад дорослих у фізичному вихованні дітей, сприяє пропаганді туризму 
серед батьків вихованців. 

Дитячий туризм є доступною формою роботи з дітьми як у місті, так і селі, 
не має протипоказань, підходить дітям будь-якого віку, стану здоров’я (якщо 
немає серйозних відхилень), руховою підготовленістю, а ще він всесезонний. 
Тобто систематичне проведення різноманітних форм дитячого туризму 



Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021                                                          Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-14-8 120 

(туристичний похід, екскурсія, прогулянка, піший перехід тощо) сприяє не 
тільки покращенню фізичного здоров’я дітей, як-от: зміцненню імунітету, що 
призводить до зниження числа та тривалості захворювань на ГРЗ, ГРВІ, 
підвищення рівня рухової підготовленості, але й збереженню та відновленню 
психічного, соціального та духовного здоров’я дошкільників. Крім того, 
погоджуємося з К. Мулик [3] у тому, що організовуючи туристичні походи 
(піші, на лижах, санках, самокатах, велосипедах) у природне оточення, 
педагоги створюють умови для реалізації природної активності, потреби в 
самоствердженні, надають дитині унікальну можливість розвиватися, 
збагачувати руховий досвід, формувати в дошкільнят прийоми здорового 
способу життя. 

Виходячи з того, що туризм позитивно впливає на всі чотири види 
здоров’я (фізичне, психічне, соціальне та духовне) організація роботи по його 
впровадженню в роботу ЗДО повинна включати в себе такі компоненти: у 
фізичному – фізкультурно-оздоровчий; у психічному – емоційно-
інтелектуальний; у соціальному – пізнавально-комунікативний; у духовному – 
морально-естетичний. Варто відмітити, що кожна форма туризму вимагає від 
учасників певної туристської підготовки. Розрізняють такі її види: теоретичну, 
фізичну, психологічну, географічну, тактико-технічну, медичну, підготовку з 
польового самозабезпечення [2].  

Так, теоретична підготовка передбачає засвоєння нових знань і вмінь з 
туризму й тісно пов’язана з іншими видами підготовки. У теоретичну 
підготовку дітей слід включати пізнавальні заняття на тему «Туризм» за такою 
тематикою: - «До природних таємниць»; - «У світі туристичних пригод»; - 
«Лісова галявина»; - «Туристична екологія»; - «Пам’ятки історії та культури»; - 
«Родинний туризм»; - «Туристська діяльність ЗДО» тощо. 

Фізична підготовка передбачає фізичне вдосконалення, підвищення 
функціональних можливостей організму. Розрізняють загальну (передбачає 
загальний розвиток фізичних якостей та організму, підвищення його 
функціональних можливостей, зміцнення здоров’я) та спеціальну (підготовка 
до конкретного виду туризму) фізичну підготовку. З метою розвитку в дітей 
фізичних якостей, а також зміцнення всього організму можна проводити 
наступні вправи: для розвитку сили – вправи в парах; з предметами; з 
пружними предметами, які розтягуються; біг у різних умовах і по різному 
покриттю; з подоланням ваги власного тіла. Для розвитку спритності – вправи 
та ігри для удосконалення координації рухів; для розвитку витривалості – 
основні рухи, вправи та ігри, які виконуються довгий час; для розвитку 
гнучкості – основні рухи, вправи та ігри, які виконуються з найбільшою 
амплітудою; для розвитку швидкості – основні рухи, вправи та ігри, які 
виконуються за мінімальний проміжок часу. 

Вирушаючи в похід діти можуть відчувати не тільки позитивні емоції, 
відчуття піднесення й радості, алей й розчарування, смуток. Тому психологічна 
туристична підготовка тісно пов’язана з вихованням у них морально-вольових 
якостей і передбачає формування здатності до подолання перешкод, виходити 
переможцем із складних ситуацій, вміти поводити себе в надзвичайних 
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ситуаціях, керувати своїми емоціями, уникати конфліктних ситуацій, з повагою 
ставитись до інших тощо. 

Географічна туристична підготовка є частиною теоретичної підготовки. 
Вона передбачає озброєння учасників походу знаннями з географії тієї 
місцевості, через яку проходе маршрут. Діти знайомляться з краєзнавчим і 
картографічним матеріалом, у них формуються вміння й навички здійснення 
спостережень, орієнтування на місцевості за допомогою карти та компасу. 

Тактико-технічна підготовка включає в себе вміння застосовувати технічні 
прийоми підготовки до походу, проходження маршруту, подолання перешкод, 
вести похідне життя. Медична підготовка передбачає засвоєння правил першої 
медичної допомоги у випадку надзвичайних ситуацій собі та іншим, знати 
послідовність здійснення необхідних заходів. 

Підготовка з польового самозабезпечення передбачає озброєння дітей 
знаннями, вміннями й навичками похідного життя: складання рюкзака з 
необхідними речами, вміння розпалювати вогнище разом з дорослим та 
готувати їжу, встановлювати намети й облаштувати місце для відпочинку, 
захиститись від шкідливих рослин і тварин, знати звукові та візуальні сигнали 
біди, володіти правилами першої медичної допомоги. 

Серед розмаїття форм дитячого туризму (туристичний похід, екскурсія, 
піший перехід, прогулянка) варто виділити такий як прогулянка-похід, який 
об’єднує особливості проведення прогулянки та походу. Це короткотривала 
подорож у природу, яка за суттю нагадує похід, але дещо спрощена за 
організацією. За тривалістю така форма туризму може бути різною і включає 
такі складові як: - перехід до місця відпочинку; - спостереження у природі; - 
збір природного матеріалу; - бесіда про ліс, парк, річку, озеро;- виконання 
фізичних вправ, рухливих ігор, долання смуги перешкод із застосуванням 
природних об’єктів; - туристична (вправи, ігри, завдання) та самостійна 
діяльність. Проведення такої форми туризму передбачає дотримання певних 
правил для забезпечення безпечності: заздалегідь ретельно вивчити маршрут; 
дітей супроводжують не менше двох дорослих; одяг має бути зручним і по 
сезону; дорослі повинні знати отруйні гриби, ягоди, трави, що ростуть у даній 
місцевості; учасники повинні вміти користуватись аптечкою, за необхідності 
надати першу медичну допомогу; дотримуватись правил переходу до місця 
зупинки; необхідно враховувати індивідуальні фізичні можливості дітей. 

Варто відмітити, що з метою підвищення в дітей рівня теоретичної, 
географічної та іншої підготовки при проведенні будь-якої форми дитячого 
туризму необхідно використовувати різні види спостережень: краєзнавчі, 
метеорологічні, геоморфологічні, фенологічні, геоботанічні. Краєзнавчі 
спостереження відбуваються із застосуванням таких методів: - літературний 
(вивчення літературних джерел маршруту); - картографічний (застосування 
різних карт і картосхем); - візуальний (використовують перед тим, як скласти 
карту чи схему місцевості); - метод польових спостережень (передбачає 
вивчення флори та фауни, водних джерел, корисних копалин); - геологічні 
спостереження (вивчення геологічних процесів, що формують рельєф 
місцевості) [4]. 
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Метеорологічні спостереження здійснюються за погодою, дані 
записуються у щоденник, із якого можна зробити висновок про погоду кожного 
місяця. У щоденник у вигляді позначок заноситься опис явищ природи: 
відмічається сонячна погода, хмарність, вітер, а також опади: сніг, дощ, град, 
іній, туман тощо.   

Сніг може випадати окремими сніжинками або пластівцями. Корисно дати 
можливість дітям розглядати сніжинки в лупу. Зливовий сніг характеризується 
раптовістю початку і кінця снігопадів. При випаданні «звичайного» снігу небо 
здебільшого все вкрите хмарами, а коли падає зливовий сніг, то темні хмари 
чергуються з просвітами. Град буває тільки в теплу пору року і не буває без 
грози. Льодяний дощ складається з цілком прозорих кульок, іноді всередині є 
не замерзла ще вода, яка розбиваючись при падінні, вкриває предмети 
льодяною кіркою. 

Іній утворюється на поверхні землі й на предметах. Це білі, кристалічної 
будови опади, які утворюються переважно при ясній погоді вночі на відкритих 
поверхнях, охолоджених нижче 0°. Ожеледь осідає на будь-яких предметах, 
утворюється або від стикання з ними переохолоджених краплинок туману, 
мжички або льодяного дощу, або звичайного дощу, коли він буває після 
великих морозів. Ожеледь, наростаючи з часом до великої ваги, може ламати 
дерева й обривати дроти.  

Роса однотипна за своєю суттю з інеєм. Утворюється теж у результаті 
нічного охолодження відкритих поверхонь, але при температурі вище 0°. Туман 
спостерігається частіше вночі, зазвичай зникає після сходу сонця. Поземний 
туман стелеться невисоким шаром, рідко досягаючи 2м.  

Гроза – електричне явище, електричні розряди в атмосфері в формі 
блискавки з громом. Далека гроза спостерігається на віддалі більше 3 км від 
місця спостереження, чути тільки грім, блискавки не видно. Блискавиця – це 
далека блискавка без грому. Райдуга з’являється в напрямі, протилежному 
сонцю, якщо там іде дощ.  

Геоморфологічні спостереження – це вивчення рельєфу певної території та 
процесів, що його формують і змінюють. Рельєф є одним з найважливіших 
об’єктів спостереження в поході. Перед дітьми постає завдання уважно 
спостерігати форми рельєфу та їх складові елементи, виявляти типи рельєфу 
місцевості якою проходить маршрут: додатні форми рельєф (горби, пасма) і 
від’ємні (улоговини, заглибини, копанки, канави, яри, балки, обвали, зсуви). У 
результаті польових спостережень дошкільники роблять загальні висновки про 
розміри, будову окремих форм рельєфу та їх елементів, типи рельєфу, їх 
походження, з’ясовують у доступній формі зв’язки між геологічною будовою 
території та рельєфом. Для геоморфологічних спостережень об’єкти 
визначають заздалегідь, залежно від характеру поверхні району туристської 
подорожі. Готуючись до походу, вихователь попередньо знайомиться з 
формами й типом рельєфу місцевості, за яким проходитиме маршрут.  

Фенологічні спостереження – аналіз змін явищ природи, пов’язаних з 
періодичними (сезонними) змінами кліматичних умов протягом року. Діти 
спостерігають ознаки пір року: весни, літа, осені, зими, випадання першого 
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снігу, пробудження рослин, початку цвітіння, дозрівання плодів і ягід, приліт і 
відліт птахів тощо. Фенологічні спостереження прості, доступні, не потребують 
спеціального обладнання, можна вести в будь-яких формах дитячого туризму. 
Добре, коли є можливість спостерігати за одними й тими самими об’єктами 
тривалий час протягом року. Зібрані дані разом з даними про метеорологічні 
явища дають змогу судити про особливості місцевого клімату й погоди. 
Результати спостережень заносять до спеціального фенологічного щоденника в 
такому порядку: дата й місце спостереження, метеорологічні відомості (погода, 
температура повітря, опади та інші атмосферні явища), гідрологічні умови 
(розлив, замерзання і скресання річки), характер і температура ґрунту, 
фенологічні явища (заморозки на ґрунті, поява бруньок на деревах, приліт і 
відліт птахів, пожовтіння листя тощо).  

Частота фенологічних спостережень залежить від пори року, характеру 
місцевості, стану погоди: зазвичай достатньо один раз на день. Однак, якщо 
спостереження проводяться в горах, де кліматичні умови можуть різко 
мінятись, то це робиться кілька разів на день. Фенологічні явища залежать від 
стану погоди, тому бажано поєднувати фенологічні спостережені з 
метеорологічними. Можна рекомендувати такі тематичні походи: «Здрастуй, 
весна», «Наш рідний край», «Здрастуй, літо», «Золота осінь», «Здрастуй, 
зимонько-зима», «Білою стежиною», «Наші озера та річки», «Проводи зими», 
«Низький уклін тобі земле» тощо. Фенологічні спостереження можуть бути 
разові (напр., під час пішого переходу, екскурсії) та повсякденні. Починати 
спостереження слід з обрання ділянки, напр., галявина, ділянка лісу, поля. Крім 
загальних спостережень, розрізняють ще й спеціальні спостереження (на 
ягідниках, на водоймах, у місцях збирання насіння тощо). Частота проведення 
спостережень: у теплі весняні дні, коли розвиваються рослини – кожен день у 
другій половині дня, у зимовий період – 1 раз на 10 днів, весною – 1 раз на 3-5 
днів.  

З метою вивчення рослинності рідного краю або районів туристських 
подорожей слід проводити спостереження за рослинністю, або геоботанічні 
спостереження. Вивчаючи рослину на ділянці, звертається увага на характер її 
розподілу по площі й фазу розвитку. Також аналізуються рослини, які є 
підстилаючими, експозиція та крутість схилу, місце укорінення. Важливе 
практичне значення для дітей є пошук дикорослих і лікарських рослин. 

Виходячи з вищезазначеного, можна виділити цілі та завдання дитячого 
туризму. Цілями є: - спрямування дітей на оздоровлення; - розвиток у дітей 
морально-вольових і фізичних якостей; - пробудження позитивних емоцій і 
почуттів; - ознайомлення з основами туризму; - згуртування педагогів, дітей і 
батьків; - виховання інтересу до туризму, любові до рідного краю, природи та її 
охорона, ознайомлення з економічними проблемами рідного краю; - 
формування усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків між природою та 
суспільством; - вивченням народної спадщини, звичаїв рідного краю, історії; - 
відпрацювання техніки долання природних перешкод. Завданнями дитячого 
туризму є: - розширення обсягу знань з фізкультури, туризму, краєзнавства, 
природознавства; - розвиток психічних процесів, прагнення пізнавати 
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навколишній світ, свої можливості; - розвиток координаційних здібностей, 
морально-вольових і фізичних якостей; - підвищення адаптаційних і 
функціональних можливостей організму дітей; - формування міжособистісних 
стосунків; - ознайомлення дітей з видатними людьми та визначними місцями 
рідного краю, формування національної свідомості, почуття гідності за свій 
народ. 

 
Висновки.  
 
Дитячий туризм є одним із основних засобів фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. Різноманітність його форм дозволяє активно впливати на 
фізичне та психічне здоров’я дітей, а також сприяти їх моральному, 
естетичному, культурному, соціальному вихованню в комплексі. 
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KAPITEL 15 / CHAPTER 15.  
THE CONCEPT OF CLIMATE JUSTICE  

КОНЦЕПТ КЛІМАТИЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-047 

 
Вступ 
 
Оскільки кліматичні зміни та їхні наслідки характеризуються складною 

взаємодією природничих, екологічних, технологічних, економічних, 
політичних і соціальних процесів, ця проблематика науковцями осмислюється у 
різних ракурсах. Проте сьогодні вкрай недостатньо праць, в яких би 
розглядались впливи кліматичних змін скрізь політичний дискурс. Один з 
актуальних аспектів кліматичної проблеми у цьому контексті є так звана сlimate 
justice. Вона стикається з основними свободами людей, оскільки тягар наслідків 
зміни клімату розподілений не однаково. Багаті і бідні, чоловіки і жінки, 
молодь і люди похилого віку, корінні народи стикаються з непропорційними 
ризиками. З іншого боку, дослідники вважають, що ті, хто найбільше 
постраждав від зміни клімату, як правило, найменш відповідальні за його 
спричинення, і мають найменшу здатність до адаптації. Ця ідея була закріплена 
в Паризькій угоді 2015 р., де відзначалася важливість кліматичної 
справедливості. Напередодні цієї зустрічі М. Robinson, будучи спеціальним 
посланником Генерального секретаря ООН з питань зміни клімату, розпочала 
діалог щодо кліматичної справедливості "для мобілізації політичної волі та 
творчого мислення для формування амбітної та справедливої міжнародної 
кліматичної угоди у 2015 р." [16]. На саміті United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) в Бонні 2017 р. (COP231) директор 
IIED2. E. Norton стверджував, що зміни клімату – "найбільша соціальна 
несправедливість нашого покоління" він додав, що "ми можемо втратити 
покоління, які розуміють клімат від [1950-х і 1960-х], перш ніж зміни клімату 
почали сильно сприйматись [6]. А в 2019 р. Генеральний секретар ООН А. 
Guterres  заявив, що «зміна клімату відбувається зараз у всіх нас. Жодна країна 
чи громада не застраховані. І, як це завжди буває, бідні та вразливі люди 
першими страждають і страждають найбільше» [5]. На думку М. Robinson, 
кліматична справедливість «наполягає на переході від дискурсу про парникові 
гази та танення льодовиків до дискурсу про рух за громадянські права з людьми 
та громадами, найбільш уразливими до впливу клімату в її основі. Тепер, 
завдяки останнім маршам, страйкам і протестам сотень тисяч школярів, світ 
почав розуміти несправедливість між поколіннями кліматичних змін [5].  

Усе вищезазначене підтверджує важливість досліджень, які проводяться в 
контексті кліматичної справедливості. Вищезгаданий вступ до теми сприяв 
формулюванню основної дослідницької проблеми, вираженої запитами: У чому 

 
1 COP 23 – конференція Сторін, Конференція ООН з питань клімату 2017. 
2 International Institute for Environment and Development – це незалежна некомерційна організація, яка 
просуває стійкі моделі світового розвитку шляхом спільних досліджень, політичних досліджень, 
мереж та поширення знань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83_2017
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сутність кліматичної справедливості? У чому проявляться кліматична 
несправедливість? Як можна досягти кліматичної справедливості? Як 
кліматична справедливість пов’язана з проблемами кліматичного скептицизму, 
кліматичного активізму, кліматичного апартеїду? Як зміни клімату стосуються 
прав людини? Таким чином, мета даної роботи – вивчення теоретичних та 
практичних аспектів кліматичної справедливості та різних форм її реалізації. 
Науковий підхід до кліматичної справедливості потребує застосування 
герменевтичного підходу (метод інтерпретації). Інтегративний підхід оцінює 
сильні сторони альтернативних дисциплін, фіксує перетини між 
закономірностями та шляхами зміни клімату та наслідками різних уявлень про 
справедливість. 

 
 
15.1. Визначення кліматичної справедливості 
 
Кліматичні зміни – це зміни, що прямо або побічно пов’язані з діяльністю 

людини, яка змінює склад світової атмосфери і доповнює природну мінливість 
клімату протягом порівнянних періодів часу. Виокремлюють кілька напрямків 
кліматичних змін: збільшення конкуренції за доступ до природних ресурсів;  
зростання частоти кліматичних екстремальних погодних явищ і лих; 
підштовхування людей до міграції у великих масштабах або до використання 
незаконних джерел доходу; порушення виробництва продуктів харчування і 
підвищення цін на продовольство; зниження ефективності виробництва енергії; 
глобальне потепління; зростання попиту на водні ресурси та нерегулярна їх 
подача. 

Як зазначається у Першому Всесвітньому звіті про клімат та безпеку 2020 
р. Експертної групи International Military Council on Climate and Security 
|(IMCCS)3 більшість респондентів вважають, що значний або вищий ризик для 
глобальної безпеки в 2040 р. будуть мати вплив на зміну клімату такі явища: 
водна безпека (98%), міграція та стихійні лиха (96%), продовольча безпека 
(94%). 80% експертів стверджують, що 13 із 22 явищ кліматичної безпеки, 
оцінених у дослідженні, є значними чи вищими ризиками для глобальної 
безпеки до 2040 р. [27]. 

Разом з тим, існує сьогодні певний соціальний опір науковому консенсусу 
про існування глобального потепління. Він отримав назву кліматичного 
скептицизму, який часто трактують як заперечення ідеї глобальної зміни 
клімату у природному середовищі, викликаного діяльністю людини. Передусім 
в США, а також в Європі існують певні групи, що скептично ставляться 
загалом до визнаних наукових теорій або ж зовсім їх відкидають. Наприклад, 
скептики кліматичних змін вважають, що ці зміни вигадали або, принаймні, що 
людина до їхнього виникнення не причетна. Вони вірять у дані, що 

 
3 Дослідження проводилося в електронному вигляді для вибраної групи експертів з питань безпеки та 
військових та практиків з усього світу за допомогою онлайн-опитування. Загалом було опитано 56 
респондентів з 13 різних країн та регіонів, у тому числі з Азії, Африки, Європи, Близького Сходу та 
Півночної Америки. Опитування проводилось англійською та французькою мовами 
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намагаються спростувати кліматичні зміни. Іншим прикладом є люди, що з 
релігійних причин [30] не вірять в еволюцію. 

Кліматичний скептицизм, як правило, приймає найрізноманітніші форми і 
має різне поширення у різних країнах. Так, згідно з опитуванням про глобальне 
ставлення до змін клімату загалом більше двох третин людей погодилися з тим, 
що це спричинено здебільшого людською діяльністю – при цьому переважна 
більшість людей (78%) у Латинській Америці та Карибському басейні 
висловлюють цю думку. Менше 60% людей поділяють цю думку в Північній 
Америці (59%), Східній Азії та Тихому океані (54%). Останній регіон мав 
найвищий відсоток людей – майже чотири з десяти, які вважають, що глобальне 
потепління викликане здебільшого природними закономірностями в 
середовищі Землі. У Північній Америці третина людей (32%) вважають, що 
глобальне потепління має природні причини, тоді як 9% вважають, що 
глобального потепління не існує. Це порівнюється лише з 3% в Африці на 
південь від Сахари, де найбільший відсоток людей вважає, що це викликано 
людською діяльністю [31].  

На думку М. Rebetez, професора швейцарського університету Neuenburg, 
експерта Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), кліматичний 
скептицизм – добре спланована дезінформаційна кампанія, яку фінансують 
нафтові і гірничодобувні фірми. Кампанія здійснюється з 90-х років з часів 
Кіотського протоколу, коли на горизонті маячив привід зниження споживання 
вугілля і нафти. Дослідниця додала, що методи організаторів добре відомі: 
щодо клімату дезінформація передбачає три етапи. Спочатку заперечували 
підвищення температури на планеті, а коли стало зрозуміло, що це неправда, 
стали заперечувати причетність людини. Тепер, коли очевидно, що багато 
кліматичних змін саме через діяльність людей, намагаються виправдовувати 
бездіяльність. М. Rebetez підкреслює, що організатори кампаній керуються 
особистими інтересами. Проте, якщо би всі нафтові компанії стали вкладати в 
перехід на джерела зеленої енергії, то з часом інвестиції б окупилися, і тоді такі 
фірми могли би одночасно і заробляти, і отримати репутацію захисників 
природи [17]. 

Вважають, що феномен кліматичного скептицизму не враховувати 
неможливо. Вчені не можуть не прислуховуватися до людей, які дотримуються 
певного кліматичного скепсису. У той же час, на думку науковців, наслідки 
зміни клімату не можна переоцінити – глобальні температури сьогодні досить 
високі і продовжуватимуть зростати протягом десятиліть внаслідок викидів 
парникових газів, що утворюються завдяки діяльності людини. Викиди 
вуглецю та зміни клімату мають великий вплив на наші екосистеми, 
включаючи забруднення повітря; перепади температури, що призводять до 
посухи та теплових хвиль і підвищення рівня моря, що призводить до повеней. 
Зміна клімату також становить велику загрозу життю людини, викликаючи 
загрозу фізичному здоров’ю та виживанню, нестачі їжі та води, втраті майна, 
дому та способу життя; найбільш уразливими в нашому суспільстві є такі 
соціальні групи як діти, літні та маргиналізовані громади, вони часто 
піддаються найбільшій небезпеці [12]. 



Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021                                                          Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-14-8 128 

Українська дослідниця Т. Гардащук справедливо зазначє, що кліматичні 
зміни комплексно впливають на природні та соціально-економічні системи, 
засвідчуючи надзвичайно низький поріг їхньої вразливості. Вони не лише 
посилюють наявні ризики, а й створюють нові, причому ймовірність таких 
процесів у майбутньому лише зростатиме. Слід ураховувати нерівномірність 
розподілу ризиків від кліматичних змін, унаслідок чого більш вразливі верстви 
населення різних країн і громад значно чутливіші до них і зазнають більших 
збитків. Від спроможності вповільнити зміни клімату чи адаптуватися до 
процесів, які відбуваються в довкіллі внаслідок кліматичних змін, 
безпосередньо залежить майбутнє планети та людства, добробут людей і саме 
їх існування [13]. 

Наприкінці 90-х років, як стверджується у Довіднику з питань кліматичної 
справедливості, термін «кліматична справедливість» почав набирати вагу після 
початку широкого спектру діяльності рухів соціальної та екологічної 
справедливості, що виникли у відповідь на діяльність галузі викопного палива, 
а згодом – на те, що їх члени вважали невдалим глобальну модель управління 
кліматом, яка стала такою прозорою на COP15 у Копенгагені. Цей термін 
продовжує набирати обертів у дискусіях щодо сталого розвитку, пом'якшення 
наслідків та адаптації зміни клімату і повільно стає дедалі популярнішим у світі 
міжнародної та національної політики. Однак зв’язки між змінами клімату та 
кліматичною справедливістю залишаються невизначеними [9].  

Вважають, що виникнення цього терміну було актуалізовано потребою 
чіткішої артикуляції взаємозв’язку теорії справедливості та змін клімату в 
науковому обігу, щоб програми і плани дій щодо адаптації до змін клімату 
можна було ґрунтувати на принципі спільної, але диференційованої 
відповідальності [13]. 

Справедливість стосовно змін клімату повʼязана з нерівномірним 
(просторовим) розподілом впливу кліматичних змін, їхньою вразливістю та 
можливостями [13]. Дослідник з Великобританії Ф. Комім стверджує, що, у 
свою чергу, кліматична несправедливість є всеосяжною особливістю сучасних 
проблем зміни клімату. Вона проявляється в асиметрії витрат і вигод та в ерозії 
можливостей людей. На його думку, для розуміння загального впливу зміни 
клімату на бідність та розвиток людини важливо контекстуалізувати цю 
дискусію в рамках загального питання про вплив екосистемних послуг на 
добробут людини. Крім того, важливо визначити те, що ми розуміємо під 
«кліматичною справедливістю», і використовувати цю характеристику, щоб 
продумати напрямки політики для кращого реагування, зосереджуючи увагу на 
інтеграції цих двох вимірів справедливості [8].. Саме тому зупинімося більш 
детально на аналізі кліматичної справедливості. 

 Сучасні науковці вважають, що концепт кліматичної справедливості, за 
яким стоїть глибоке й чітке розуміння втілення принципів кліматичної 
справедливості на національному та локальному рівнях, був створений як 
міжнародний ідеал, що відображає стосунки між націями, а також передбачає 
визначення ролі держав і недержавних організацій у наповненні цього ідеалу 
реальним змістом та пріоритизації певних аспектів кліматичної справедливості. 
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Кліматична справедливість також пропонує нові підходи до «теоретизації 
справедливості [11]. Цей концепт розширює аналітичний простір для розгляду 
різних видів справедливості, оскільки стосується не лише розподілу 
екологічних благ між національними державами, а й розподілу їх на всіх рівнях 
за активної участі всіх зацікавлених сторін у процесах ухвалення рішень, на 
думку Дж Ролз, які є «справедливими, підзвітними, відкритими і вільними від 
корупції» [25]. 

Кліматична справедливість визначається як намагання забезпечити 
справедливу поведінку з людьми та на планеті таким чином, як: зменшити 
подальші зміни клімату, скорочуючи кількість викопного палива, яке 
спалюються для отримання енергії; адаптуватися до змін, які були спричинені в 
кліматі шляхом вирощування сільськогосподарських культур, стійких до 
посухи, де рівень опадів зменшився внаслідок зміни клімату (відомий як 
адаптація) [28]. 

Дослідники говорять про кліматична та соціальна справедливість – дві 
сторони однієї медалі. Протікаючи протести в Чилі, Гаїті, Еквадорі та Франції 
чітко підкреслюють, що клімат і соціальна справедливість пов’язані між собою. 
Прискорені кліматичні дії повинні бути соціально справедливими. Тільки 
інтерналізуючи зв'язки між кліматом і соціальною справедливістю, можна 
зробити справедливим і соціально можливим перехід до майбутнього чистого 
рівня викидів [4]. 

 
 
15.2. Досягнення кліматичної справедливості  
 
Кліматична справедливість можливо буде досягнута лише тоді, коли 

промислово розвинені країни: зменшать викиди парникових газів відповідно до 
своїх загальних та диференційованих зобов’язань; забезпечать коротко - та 
довгострокове фінансування клімату для надання допомоги найбільш 
вразливим країнам пристосуватися до впливу клімату та проведення стратегії 
розвитку з низьким вмістом вуглецю; забезпечать нарощування потенціалу та 
передачі технологій, щоб допомогти найбільш уразливим стати більш стійкими 
до зміни клімату та скористатися зеленим зростанням [28]. Канадська 
громадська активістка К. Наомі зазначає, що нам потрібні політичні норми, які 
зроблять вибір на користь відмови від продукування вуглецю простим і 
зручним для всіх. І насамперед ці норми мають бути справедливими. Рівність у 
суспільстві призведе до менших викидів вуглецю та екологічно чистішого 
способу життя. Насправді боротьба із суспільною нерівністю має стати ядром 
стратегії битви проти зміни клімату [21]. 

За останні роки були розроблені принципи осягнення кліматичної 
справедливості, зокрема, так звані Балійські принципи кліматичної 
справедливості (2002 р.) [7]. Представники народних рухів разом з 
організаціями-активістами, які працюють на соціальну та кліматичну 
справедливість, вирішили почати будувати міжнародний рух всіх народів за 
кліматичну справедливість на основі 27 основних принципів. Їх аналіз дозволяє 

https://en.wikipedia.org/wiki/Activism


Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021                                                          Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-14-8 130 

виокремити кілька основних груп принципів, серед яких в контексті теми 
дослідження мають принципи, що пов’язані з політичною сферою життя 
суспільства. Згрупуємо їх у дві основні підгрупи. 

По-перше, це принципи демократичного вирішення проблем, пов’язаних зі 
змінами клімату: 

1. уряди несуть відповідальність за боротьбу зі зміною клімату, оскільки 
демократично підзвітні своїм людям та відповідно до принципу спільних, але 
диференційованих обов'язків;  

2. громади, особливо постраждалі громади, мають відігравати провідну 
роль у національних та міжнародних процесах боротьби зі змінами клімату; 

3. має зменшуватися роль транснаціональних корпорацій у формуванні 
нестабільних моделей виробництва та споживання та способу життя, а також їх 
ролі у надмірному впливі на національні та міжнародні процеси прийняття 
рішень;  

4. будь-яке ринкове або технологічне рішення щодо зміни клімату, 
наприклад, торгівля вуглецем та захоплення вуглецю, має підпорядковуватися 
принципам демократичної відповідальності, екологічної стійкості та соціальної 
справедливості; 

5. державна політика має ґрунтуватися на взаємній повазі та 
справедливості для всіх народів, без будь-якої форми дискримінації та 
упередженості;  

6. кліматична справедливість має протидіяти військовим діям, окупації, 
репресіям та експлуатації земель, води, океанів, народів і культур та інших 
життєвих форм, тим більше що це стосується ролі галузі викопного палива [7]. 

По-друге, це дотримання прав людини у процесі боротьби зі змінами 
клімату: 

1. права корінних народів та постраждалих громад мають бути 
представлені і захищені; 

2. право всіх людей, включаючи бідних, жінок, сільського  населення та 
корінних народів на доступ до доступної та сталої енергії, мають бути 
представлені і захищені; 

3. мають бути представлені соціально-економічні моделі, що забезпечують 
основні права на чисте повітря, землю, воду, продукти харчування та здорові 
екосистеми;  

4. має визнаватися право на самовизначення корінних народів та їхнє 
право контролювати свої землі, включаючи підповерхневі землі, території та 
ресурси, а також право на захист від будь-яких дій, які можуть призвести до 
знищення чи деградації їхніх територій та культурного способу життя; 

5. має бути представлено право корінних народів та місцевих громад на 
ефективну участь у будь-якому рівні прийняття рішень, включаючи оцінку 
потреб, планування, впровадження, виконання та оцінку, чітке виконання 
принципів попередньої поінформованої згоди та право говорити "Ні"; 

6. мають бути представлені рішення, що стосуються прав жінок; 
7. має бути підтверджено право молоді як рівноправних партнерів у русі 

щодо подолання зміни клімату та пов'язаних з цим наслідків; 
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8. має визнаватися право на освіту теперішніх та майбутніх поколінь, що 
підкреслює проблеми клімату, енергетики, соціальних та екологічних питань, 
що ґрунтується на досвіді реального життя та оцінці різноманітних культурних 
перспектив; 

9. мають бути підтверджені права ненароджених поколінь на природні 
ресурси, стабільний клімат та здорову планету [7]. 

Отже, кліматична справедливість – це широкий термін, який може мати 
різні розуміння, проте ключовим в його трактуванні є поєднання етики та 
політики. Кліматична справедливість вимагає прийняття принципів соціальної 
справедливості, екологічної стійкості та демократичної участі та підзвітності. 
Він політизує зміни клімату, працюючи на його гуманізацію, пов'язуючи 
проблеми зміни клімату з проблемами людей, громад, урядів та прав людини 

 
 
15.3. Кліматичний активізм в контексті активізації кліматичних дій 
 
Всі перелічені принципи кліматичної справедливості пов’язані з таким 

феноменом, як кліматичний активізм, який передбачає соціальну та політичну 
активізацію кліматичних дій, які постійно зростають. Дослідники вважають, що 
активізм характеризується діями, що ґрунтуються на багатьох чинниках, таких 
як трудові, релігійні та екологічні цілі. Говорять про три типи активізму, 
орієнтованого на минуле, сьогодення та майбутнє: 

– орієнтована на минуле чи реакційна активність прагне захистити 
інтереси тих, хто має більше влади, часто за рахунок тих, хто слабший; 

– активізм, орієнтований на даний час, спрямований на зміну політики, 
називається реформізмом;  

– активізм, орієнтований на майбутнє (Т. Джордан назвав "активізмом!" зі 
знаком оклику) та зміну суспільних відносин, а не просто політики [3]. 

На нашу думку, кліматичний активізм відноситься до третьої групи, тобто 
орієнтований на майбутнє і спрямований на зміну кліматичної політики і всій 
системи відносин, пов’язаних зі змінами клімату.  

Кліматична активізація, на думку західних вчених, це об'єднання різних 
груп людей та організацій, які працюють у співпраці в соціальних, наукових, 
політичних, комунікативних та ідеологічних сферах з основною метою 
вирішення кліматичних проблем. Ці люди та організації в сукупності є 
частиною зеленого руху і мають спільний порядок денний щодо охорони та 
збереження довкілля. Найбільш вагома ідеологія, яку поділяють ці люди з 
точки зору ідей, – це вирішення кліматичних проблем. Тому екологічний 
активізм вони поділяють на три частини. Це також може бути віднесено і до 
кліматичного активізму: сегментарний, поліцентричний та мережевий активізм. 
Сегментарність означає, що в організації є різноманітні групи, яка поєднуються 
зі спільним інтересом. Поліцентричність означає, що групи мають декілька і 
часто тимчасових центрів впливу. І, нарешті, його називають мережевим, 
оскільки він має пухку, інтегровану і сітчасту мережу, яка має безліч зв'язків, 
утворених внаслідок перекриття членства [24].  

https://www.conserve-energy-future.com/top-25-environmental-concerns.php
https://www.conserve-energy-future.com/15-current-environmental-problems.php
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Важливість кліматичного активізму варто пов’язувати зі створенням 
кліматичної обізнаності серед людей; впливом на законодавство щодо 
прийняття законів, спрямованих на подолання наслідків кліматичних змін; 
впливом на тих, хто спричиняє забруднення навколишнього середовища; 
навчанням населення способам збереження довкілля; спонуканням компаній до 
«зеленого» виробництва; захистом громад від руйнівного впливу забруднення 
та використання альтернативних форм енергії, щоб зменшити накопичення 
парникових газів; створенням інноваційних програм охорони природи та 
повторного використання та переробки продуктів, що не розкладаються 
біологічно [24]. 

Відповідно до цього, кліматичний активізм проявляється у різних формах: 
впливі на дії уряду, правовому активізмі, комунікаційному активізмі і т.п. 
Дослідники звертають увагу на такі різновиди кліматичного активізму: 

– Екологічний активізм, головними цілями якого є захист та покращення 
навколишнього середовища, спрямованого на створення чистого та безпечного 
середовища для життя людини. Він здійснюється так званими «зеленими» 
організаціями у всьому світі.  

– Індивідуальні та політичні дії, які стосуються етичних аспектів 
кліматичної справедливості щодо адаптації до зміни клімату та політичних дій 
та позицій. Активістичні групи та кліматичні лобі своїми завданнями вважають 
вирішення проблеми зміни клімату. 

– Охоронний активізм, головною метою якого є захист природних ресурсів 
і дикої природи, рослин та тварин, збереження біорізноманіття. 

– Екологічна справедливість пов’язана з діями соціальних рухів, основна 
увага яких спрямована на справедливий і рівномірний розподіл вигод і тягарів у 
навколишньому середовищі. Вони виступають за соціальну справедливість, 
прагнуть вирішити питання екологічної дискримінації. Ці рухи мають на меті 
забезпечення того, щоб справедливість у сфері навколишнього середовища 
стала правом. 

– Екологічна модернізація підтримує ідею, що економіку та екологію 
можна поєднати завдяки екологічній продуктивності, яка базується на 
філософії, що використання природного ресурсу продуктивним способом може 
призвести до економічного зростання в майбутньому.  

– Кліматичний низовий активізм – активність, обумовлена переконаннями, 
що зміни можуть відбутися лише через людей, які вживають заходів щодо 
кліматичних змін. 

– Екотероризм – «дії певних осіб, екологічних організацій і рухів стосовно 
груп людей, професійних і бізнесових кіл, інвестиційних планів, різних 
проектів, поглядів тощо, які здійснюються за допомогою методів, 
неприйнятних для того чи іншого шару суспільства». Польський науковець 
А.Hzhyvach, вважає, що такі дії аргументуються потребою охорони середовища 
і природничих ресурсів від дійсного або потенційно шкідливого впливу. Інколи 
такий вплив може розглядатися односторонньо, без урахування аргументів 
інших сторін конфлікту, може бути перебільшений, дискусійний чи, як пізніше 
виявляється, без значних негативних наслідків на популяції рослин і тварин, 

https://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-environmental-pollution.php
https://www.conserve-energy-future.com/hottest-last-four-years-recorded.php
https://www.conserve-energy-future.com/terrific-ways-to-conserve-natural-resources.php
https://www.conserve-energy-future.com/35-wonderful-ways-to-protect-biodiversity-that-you-need-to-know-today.php
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середовища неживої природи [15]. 
– Місцевий активізм, що передбачає організацію місцевих жителів, які 

виступають проти чи пропонують політику, спрямовану на захист свого 
довкілля [24]. На думку вчених, громадянська активізація є найбільш 
ефективним методом досягнення скорочення викидів, враховуючи, що уряди 
навряд чи приймуть обмеження вуглецю без тиску громадськості, а 
індивідуальне збереження не в змозі створити достатнє скорочення викидів 
[26]. 

Здається, сьогодні соціальні рухи та активізм можуть забезпечити 
ефективний спосіб досягти змін – від шкільних страйків у всьому світі до 
повстання корінних народів проти вимирання. Проте високий попит на 
політичні дії є життєво важливим, якщо ми хочемо подолати бар'єри, з якими 
стикаємося в ефективній боротьбі зі змінами клімату. Для того, щоб 
забезпечити це, стверджує R. Latchford: нам потрібно відійти від класичного 
екологічного активіста, який, можливо, вже сформувався сьогодні. Натомість 
треба перейти до створення руху за кліматичну справедливість, який мотивує та 
об’єднує більше людей до дії, який пронизуватиме всілякі соціальні рухи та 
боротьбу. Замість того, щоб боротися за "порятунок білих ведмедів", слід вести 
боротьбу зі зміною клімату, розуміючи і сприймаючи її як боротьбу за права 
людини, рівність, житло, здоров'я. Рух за кліматичну справедливість повинен 
перейти від екологічних питань, до таких, що впливають на всіх нас, якщо ми 
хочемо досягти масової мобілізації людей і рухів. Не можна досягти 
глобального добробуту людини у будь-якому розумінні, якщо наша планета не 
зможе стати безпечною для життя. Це треба усвідомити і на цьому потрібно 
акцентувати увагу [18]. 

 
 
15.4. Кліматичні зміни та права людини 
 
Держави приділяють незначну увагу правам людини, аналізуючи проблему 

змін клімату. Хоча ці зміни стоять на порядку денному в галузі прав людини 
вже більше десяти років, вони залишаються маргінальним питанням для 
більшості суб'єктів. Однак це є надзвичайною ситуацією і вимагає сміливого та 
креативного мислення з боку правозахисної спільноти та радикально більш 
надійного, детального та узгодженого підходу. Приймаючи Нобелівську 
премію з економіки за 2018 р., лауреат премії з економіки W. Nordhaus4 назвав 
зміни клімату «колоссом, який загрожує нашому світові», і «остаточним 
викликом економіці». «Зміна клімату загрожує справді катастрофічними 
наслідками більшій частині земної кулі та права величезної кількості людей 
будуть серед жертв [1]. 

 
4 Американські вчені-економісти William D. Nordhaus і Paul M. Romer отримали премію з 
економічних наук 2018 р. Королівської шведської академії наук за «Integrating innovation and climate 
with economic growth». Nordhaus став першою людиною, яка створила інтегровану модель оцінки, 
тобто кількісну модель, яка описує глобальну взаємодію між економікою та кліматом. Його модель 
об'єднує теорії та емпіричні результати з фізики, хімії та економіки [23].  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://theowp.org/author/rosielatchford1997/&usg=ALkJrhgRVZd_vNaDem0oGsFGapNc6YQykA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%B7_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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За останнє десятиліття зв'язки прав людини та змін клімату чітко 
визначили лише UN Human Rights Council та UNFCCC. Лідером дослідження 
кореляції між правами людини та зміною клімату стала UN Human Rights 
Council. Вже регулярно з 2008 р. приймалися резолюції, які встановлюють та 
продовжують мандат спеціальних процедур щодо прав людини та 
навколишнього середовища. У 2008 р. було прийнято резолюцію щодо прав 
людини та змін клімату, де було зазначено, що зміни клімату «становлять 
негайну та далекосяжну загрозу для людей та громад у всьому світі та мають 
наслідки для повного здійснення прав людини». У подальшому ця 
проблематика висвітлювалася: у Резолюціях цієї Ради 25 березня 2009 р.; 30 
вересня 2011 р; 23 червня 2014 р.; 2 липня 2015 р.; 1 липня 2016 р. та семінарі 
Ради з прав людини та змін клімату 23-24 лютого 2012 р. і Експертній дискусії 
Ради щодо несприятливих наслідків зміни клімату на права людини 6 березня 
2015 р., де підтверджувалася стурбованість тим, що несприятливі наслідки 
зміни клімату мають прямі і непрямі наслідки для всіх прав людини, а найбільш 
гостро це відчувається тими, хто вже вразливий залежно від географії; бідності; 
статі; віку; статусу корінного населення або інвалідності [29]. 

Першим договором про зміну клімату, який включив згадку про права 
людини стала Паризька угода 2015 р. В її преамбулі зазначалося, що 
«визнаючи, що зміна клімату є спільною проблемою людства, Сторонам, 
вдаючись до дій щодо вирішення проблеми зміни клімату, слід поважати, 
заохочувати і брати до уваги свої відповідні зобов’язання щодо прав людини, 
права на здоров’я, прав корінних народів, місцевих громад, мігрантів, дітей, 
осіб з обмеженими можливостями, осіб, які знаходяться у вразливих 
обставинах, та права на розвиток, а також гендерної рівності, розширення 
можливостей для жінок і справедливості між поколіннями» [22]. 

Найновіший приклад – резолюція 5 липня 2018 р. про права людини та 
зміни клімату, яка також враховує права жінок. Оперативні положення дають 
хорошу вказівку на сучасний стан техніки. По-перше, вона визнає «нагальну 
важливість продовження вирішення ... несприятливих наслідків зміни клімату». 
По-друге, резолюція висловлює особливу стурбованість негативними 
наслідками, «особливо в країнах, що розвиваються, та стосовно людей, ситуація 
яких найбільш вразлива до зміни клімату». У системі United Nations High 
Commissioner for Human Rights було підготувлено доповіді про зміни клімату в 
цілому, 43 –про зміни клімату та права на здоров'я, 44 – про зміни клімату та 
права дитини, 45 – про зміни клімату та міграцію, 46 – про зміни клімату та 
права жінок. Однак суть полягає в тому, що пропаганда зміни клімату 
залишається маргінальною для основних проблем Офісу. У 2018 р. було 
підтверджено, що «держава не змогла запобігти передбачуваній шкоді правам 
людини, спричиненою кліматичними змінами» [1]. 

Дедалі більше інтеграція прав людини в кліматичну політику стає 
ключовим чинником досягнення кліматичних дій, які корисні як для людей, так 
і для планети. Кліматична справедливість пов'язує права людини та розвиток 
задля досягнення орієнтованого на людей підходу до дії щодо клімату. Така 
інтеграція дає змогу урядам реалізувати свої зобов'язання відповідно до 

https://www.mrfcj.org/resources/incorporating-human-rights-into-climate-action/
http://srenvironment.org/wp-content/uploads/2013/05/A_HRC_RES_7_23-PDF.pdf
http://srenvironment.org/wp-content/uploads/2013/05/A_HRC_RES_7_23-PDF.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRCseminaronHRandclimatechange.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRCseminaronHRandclimatechange.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15661&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15661&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15661&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15661&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15661&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15661&LangID=E
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UNFCCC та Universal Declaration of Human Rights. Дії, вжиті з метою адаптації 
до впливу кліматичних змін та скорочення викидів, які спричиняють глобальне 
потепління, врешті-решт захищають права людей, оскільки вони прагнуть 
уникнути небезпечних кліматичних змін. Однак кліматичні дії, розроблені та 
впроваджені без поваги до прав людини, підривають ці права [19]. 

Включення існуючих зобов’язань щодо прав людини у розробку 
кліматичних заходів вимагає потенційного інформування та посилення 
національної та міжнародної політики у сфері зміни клімату. Проте, більшість 
держав наразі не мають чітких посилань на права людини у своїх доповідях до 
UNFCCC, хоча останнім часом взаємозв'язок між кліматичними діями та 
правами людини був задокументований на міждержавному рівні. Дослідження 
Mary Robinson Foundation свідчать, що лише у 40% національних повідомлень, 
4% національних програм адаптації дій та 25% національних звітів у рамках 
Універсального періодичного огляду було здійснено кореляцію між зміною 
клімату та правами людини. Однак для прийняття підходу, заснованого на 
правах людини, необхідно зрозуміти, як зміни клімату та кліматичні дії можуть 
впливати на права людини [19].  

Дослідники акцентують увагу на тому, що права людини та зміни клімату 
пов'язані трьома ключовими способами: зміна клімату впливає на повний 
спектр прав людини, особливо для людей, які живуть в умовах бідності, 
маргиналізації та вразливості; неспроможність інтегрувати права людини в 
кліматичні дії може підірвати права людей; інтеграція прав людини в політику 
щодо зміни клімату може підвищити ефективність і принести користь для 
людей і планети. 

Звіти, що встановлюють кореляцію між зміною клімату та правами 
людини, науковцями аналогічно поділяються на три категорії: ті, що 
висвітлюють вплив кліматичних змін на права людини; ті акценти на кроках, 
які вживаються для забезпечення кліматичних дій, не порушуючи прав людей; і 
ті, хто наголошує на зусиллях щодо інтеграції прав людини в політику щодо 
зміни клімату, щоб підвищити ефективність і принести користь для людей і 
планети [19].  

У свою чергу власно права людини у дослідженні трактуються двояко: як 
істотні чи процесуальні. Основні (істотні) природні права (як право на 
достатню їжу, право на воду та санітарію чи право на життя) можуть 
розглядатися як основні природні вимоги людини прожити життя, підкріплене 
гідністю. Процедурні (процесуальні) права (як право на доступ до інформації, 
право на доступ до правосуддя чи право на участь громадськості) стосуються 
способу захисту матеріальних прав [19]. 

Нещодавно UN Human Rights Council підняла питання щодо бідності та 
прав людини, розповів про загрозу кліматичного апартеїду. У доповіді, яка 
була представлена Спеціальним доповідачем з питань крайньої бідності та прав 
людини, професором Ph. Alston зазначалося, що наслідки глобального 
потепління не тільки можуть підірвати основні права на життя, їжу, воду та 
житло для сотень мільйонів людей, але й загрожують демократії та 
верховенству права. «Зрозуміло, хоча люди, що перебувають у бідності, 
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відповідають за лише частину світових викидів, вони понесуть на себе основну 
вагу зміни клімату і матимуть найменший потенціал для захисту» [2]. Ph. Alston 
говорив про зростаючі нерівності, позбавленості та невдоволення, які 
виникають внаслідок зміни клімату, здатні розпалювати націоналістичні, 
ксенофобські та расистські настрої, що додає до збалансованих підходів до 
громадянських та політичних прав певні складності. Як і багато інших 
екологічних експертів, він стверджує, що кроки щодо подолання змін клімату, 
здійснені ООН, країнами, неурядовими організаціями та бізнесом, є 
надзвичайно неадекватними, коли визнають актуальність та масштабність 
надзвичайної ситуації у сфері клімату: права людини можуть не зберігатися [2]. 
Аpartheid визначається в Encyclopaedia Britannica як різновид соціальної 
політики, яка регулювала відносини між білою меншиною та небілою 
більшістю Південної Африки до її звільнення в 1994 р., санкціонувала расову 
сегрегацію та політичну та економічну дискримінацію проти небілих. 
Реалізацію апартеїду, який часто називають «роздільним розвитком», стала 
можливою завдяки Закону про реєстрацію населення, який класифікував усіх 
південноафриканців як чорні африканці, кольорові (особи змішаної раси), або 
білі. Пізніше додали четверту категорію – азіатські (індійські та пакистанські). 
Щоб забезпечити сегрегацію рас та запобігти посяганням негрів на білі зони, 
уряд зміцнив діючі закони, які вимагали від небілих документи, що дозволяють 
їх присутність лише на обмежених територіях (бантустанах). Інші закони 
забороняли більшість соціальних контактів поза межами бантустанів, 
санкціонували відокремлені громадські заклади, встановлювали окремі освітні 
стандарти, обмежували кожну расу певними видами робіт, скорочували небілі 
робітничі профспілки та забороняли брати участь небілих в уряді країни [10]. 

Climate apartheid – термін, що ввів Ph. Alston, спеціальний доповідач ООН 
з питань крайньої бідності та прав людини, в одному зі своїх звітів UN Human 
Rights Council. Сценарій «кліматичного апартеїду» він характеризував так: 
«коли заможні платять за те, щоб уникнути перегріву, голоду та конфліктів, 
тоді як інший світ залишається страждати» [2]. Тобто кліматичний апартеїд 
сьогодні слід трактувати як соціальну політику, яка санкціонує соціальну 
сегрегацію та політичну та економічну дискримінацію проти бідних, 
створюючи сприятливі умови для життя заможним 

 

Висновки 
 

Отже, один з актуальних аспектів кліматичної проблеми є так звана сlimate 
justice. Ця ідея була закріплена в Паризькій угоді 2015 р., де відзначалася 
важливість кліматичної справедливості. Дослідження свідчить, що сьогодні 
існує певний науковий консенсус про існування глобального потепління 
(оптимістичний підхід до кліматичних змін) та соціальний опір, заперечення 
ідеї глобальної зміни клімату у природному середовищі, викликаного 
діяльністю людини (песимістичний підхід до кліматичних змін – кліматичний 
скептицизм).  

Термін «кліматична справедливість» почав набирати вагу наприкінці 90-х 
років, що було актуалізовано потребою чіткішої артикуляції взаємозв’язку 
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теорії справедливості та змін клімату в науковому обігу. Справедливість 
стосовно змін клімату пов’язана з нерівномірним (просторовим) розподілом 
впливу кліматичних змін, їхньою вразливістю та можливостями, а, у свою 
чергу, кліматична несправедливість проявляється в асиметрії витрат і вигод та в 
ерозії можливостей людей. Кліматичну справедливість ми визначаємо, як 
намагання забезпечити справедливу поведінку з людьми та на планеті таким 
чином, як: зменшити подальші зміни клімату, скорочуючи кількість викопного 
палива, яке спалюються для отримання енергії; адаптуватися до змін, які були 
спричинені в кліматі. Кліматична справедливість може буде досягнута лише 
тоді, коли промислово розвинені країни: зменшать викиди парникових газів 
відповідно до своїх загальних та диференційованих зобов’язань; забезпечать 
коротко - та довгострокове фінансування клімату для надання допомоги 
найбільш вразливим країнам пристосуватися до впливу клімату та проведення 
стратегії розвитку з низьким вмістом вуглецю; забезпечать нарощування 
потенціалу та передачі технологій, щоб допомогти найбільш уразливим стати 
більш стійкими до зміни клімату та скористатися зеленим зростанням. 

За останні роки були розроблені принципи осягнення кліматичної 
справедливості, зокрема, так звані Балійські принципи кліматичної 
справедливості, серед яких особливе значення мають принципи, що пов’язані з 
політичною сферою життя суспільства: принципи демократичного вирішення 
проблем, пов’язаних зі змінами клімату, та дотримання прав людини у процесі 
боротьби зі змінами клімату. Ці принципи пов’язані з таким феноменом, як 
кліматичний активізм, який передбачає соціальну та політичну активізацію 
кліматичних дій, які постійно зростають. Його важливість варто пов’язувати зі 
створенням кліматичної обізнаності серед людей; впливом на законодавство 
щодо прийняття законів, спрямованих на подолання наслідків кліматичних 
змін; впливом на тих, хто спричиняє забруднення навколишнього середовища; 
навчанням населення способам збереження довкілля; спонуканням компаній до 
«зеленого» виробництва; захистом громад від руйнівного впливу забруднення 
та використання альтернативних форм енергії; створенням інноваційних 
програм охорони природи та повторного використання та переробки продуктів, 
що не розкладаються біологічно. 

Кліматична справедливість пов'язує права людини та розвиток задля 
досягнення орієнтованого на людей підходу до дії щодо клімату. Дедалі більше 
інтеграція прав людини в кліматичну політику стає ключовим чинником 
досягнення кліматичних дій, які корисні як для людей, так і для планети. Права 
людини та зміни клімату пов'язані трояко: зміна клімату впливає на повний 
спектр прав людини, особливо для людей, які живуть в умовах бідності, 
маргиналізації та вразливості; неспроможність інтегрувати права людини в 
кліматичні дії може підірвати права людей; інтеграція прав людини в політику 
щодо зміни клімату може підвищити ефективність і принести користь для 
людей і планети. Кліматичний апартеїд, який сьогодні прогнозують експерти, 
може трактуватися як соціальна політика, що санкціонує соціальну сегрегацію 
та політичну та економічну дискримінацію проти бідних, створюючи 
сприятливі умови для життя заможним. 

https://www.conserve-energy-future.com/causes-and-effects-of-environmental-pollution.php
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KAPITEL 16 / CHAPTER 16.  
SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF LABOR OF CIVIL 

SERVANTS: EXPERIENCE OF UKRAINE AND GERMANY  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ: ОПЫТ УКРАИНЫ И ГЕРМАНИИ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-038 

 
Introduction 
 
The civil service of Ukraine as the most important component in the system of 

public administration is in the process of necessary transformations, which are carried 
out in the society and in the country and are connected with the development of the 
social sphere and strengthening of the executive power. It is no coincidence that since 
the beginning of the XXI century in Ukraine, ambitious work has begun to reform the 
civil service, in particular the legal regulation of labor of civil servants. Due to the 
rapid changes in the main regulations governing the employment of civil servants, 
special attention should be paid to the procedures for joining civil service and further 
professional development of civil servants during the performance of their duties 
through the prism of unity and differentiation of legal regulation of the 
abovementioned procedures.  

As a result of the reform, the civil service of Ukraine should become a 
comprehensive, legal, social and organizational institution aimed at ensuring the 
performance of state functions by civil servants [1, p. 154], as well as effective and 
efficient legal regulation of labor relations in the civil service.  

In this regard, the topicality of the study is explained by the fact that due to 
changes in Ukrainian labor legislation, some aspects of labor regulation of 
employees, including civil servants, are debatable and requires additional study and 
analysis. 

Practical and theoretical legal features of the legal regulation of civil servants 
were studied by N. Bolotina, A. Grishkovets, M. Inshin, A. Nozdrachov,  
P. Pylypenko, S. Prilipko, V. Prokopenko, O. Protsevsky, M. Savelieva, L. Tal,  
H. Chanysheva, N. Khutorian, O. Yaroshenko and many others.  

The aim of the study is: a comprehensive analysis of the features of the legal 
regulation of civil servants through the analysis of the grounds for labor relations, the 
procedure for joining the civil service; development of new theoretical and practical 
approaches, recommendations and proposals for improving the mechanisms of legal 
regulation in this area in Ukraine. 

Achieving the aim is carried out taking into account the achievements of legal 
science, the results of the comparative analysis of Ukrainian and German regulations 
by summarizing the available data using the methods of logic, comparative analysis, 
systematization and theoretical generalization. 
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16.1. Evolution of legislation on labor regulation of civil servants. 
 
The analysis of the process of the legal system formation of the civil service 

based on the main program documents, as well as the views of scientists in the field 
of labor law prove that there are four stages of its post-Soviet evolution [2]. However, 
we see it expedient to consider for the first time the stages of reforming the 
legislation on labor regulation of civil servants through the prism of unity and 
differentiation of conditions for employment (competition for civil service positions) 
and further professional growth in the performance of employment.  

The first period (from 1993 to 2011) began with the adoption of the Law of 
Ukraine "On Civil Service", which defined the general principles of activity and 
status of civil servants, but created appropriate conflicts in the field of regulation of 
their work. The law itself determined joining the civil service on a competitive basis, 
the procedure of which was separately approved by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, which laid the foundations for the differentiation of legal regulation of the 
competitive procedure. Also, the law did not disclose the procedure for promotion of 
civil servants, generally stipulating only the need for professional self-development in 
the performance of labor functions, namely official duties [3].  

The following was the Law of Ukraine "On Civil Service" of 2011, which 
initiated the establishment of the second stage of reforming. It was supposed to 
regulate the relations arising in connection with the joining the civil service, its 
passage and termination, but it did not actually act. The law directly differentiated 
categories of positions into appointed (generally head positions) and elected on the 
basis of a competitive procedure. Also, for the first time, requirements were set for 
the level of professional competence of an employee applying for a civil service 
position. However, the only requirements for all categories of civil service positions 
are to increase the level of professional competence [4]. 

As the tasks of the reform set in this document were not fully implemented, the 
third stage (from January 2016 to September 2019) of the transformation of the civil 
service began, which is related to the adoption and implementation of the Law of 
Ukraine "On Civil Service" № 889 (hereinafter – Law), which established the legal, 
organizational and financial and economic foundations of the civil service. However, 
labor relations of civil servants were largely regulated by the Labor Code of Ukraine. 
The procedure of joining the civil service is determined by a separate Procedure 
approved by the Resolution of the Cabinet of Ukraine of March 25, 2016 № 246 [5]. 

The fourth stage dates back to September 2019 and is known as a stage of 
reforms and development. This stage includes a number of successive measures that 
make significant changes in the employment of civil servants, namely: the 
introduction of contract positions, teleworking, the procedure of joining the civil 
service and so on. Thus, a new concept appears – "contract civil service", which 
provides the opportunity to enter into fixed-term employment contracts and set 
conditions for each of the positions, as well as the procedure of the competition is 
changing. However, in contrast, the scope of labor legislation in the regulation of 
labor relations in the civil service is reduced, which increases the differentiation of 
the legal regulation of civil servants labor [6]. 
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Currently, due to global challenges, namely an acute respiratory disease 
COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, changes continue to be made both 
in the Labor Code of Ukraine and in a number of other regulations that enshrine legal 
principles regulating the issues of subjects of labor law, including civil servants. 

 
 
16.2. Issues of legal regulation of joining the civil service and further 

professional development 
 
The existing differentiation of the legal regulation of the civil service shows that 

the most vulnerable area is labor relations of civil servants. 
One of the areas that requires a detailed analysis of legal regulation is the 

procedure of joining the civil service. Labor legislation provides as one of the reasons 
for the employment relationship a competitive replacement of positions. The 
legislator establishes a single competitive procedure for all categories of civil service 
positions according to a separate Procedure. However, the legislator does not 
establish the definition of the grounds for employment in the civil service, we 
consider it appropriate to refer to the definitions given by legal scholars. 

Part 2 of Article 2 of the Labor Code of Ukraine states that "employees exercise 
the right to work by concluding an employment contract with an enterprise, 
institution, organization or individual" [7]. 

V. Prokopenko notes that "the legal grounds for the emergence of labor relations 
are determined by the forms of realization of the right of citizens to work and forms 
of involvement of citizens in labor" [8, p.166]. 

In this regard, P. Pylypenko notes that "in order to attract certain categories of 
workers, there are several generally recognized, though not enshrined in the Labor 
Code of Ukraine, legal facts – the grounds for individual employment" [9, p.103] . 

V. Smirnov defends the position that "the competition is a special, exceptional 
procedure for recruitment, which contains increased requirements for people applying 
for a vacancy" [10, p.14]. 

Some lawyers focus on the competition only as a mandatory prerequisite for 
concluding an employment contract [11, p.180; 12, p.37]. 

However, in practice, joining the civil service involves a complex legal structure 
of labor relations. The protocol of the competition, the employment contract, the act 
of appointment and the Oath of a civil servant are independent law-making elements 
equal in their legal force. The absence of any of these elements leads to the absence 
of all the actual composition as a whole, and as a consequence the impossibility of 
labor relations [13, p.43]. 

Previously, we noted that the competition for civil service positions creates labor 
relations in the civil service [14, p.427]. 

Thus, despite the fact that the current Labor Code of Ukraine enshrines only one 
basis for employment – an employment contract, we agree with scholars in the field 
of labor law that an employment contract may not be the only legal fact necessary for 
the emergence of employment. Election by competition as an element of the actual 
composition, determines the emergence of individual labor relations in the civil 
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service. 
Thus, the competition ensures the constitutional right of citizens of Ukraine to 

work and, at the same time, to equal access to the civil service, as well as the right of 
civil servants to career growth on a competitive basis. 

The civil service plays an important role in ensuring the livelihood of each state. 
At the same time, it is extremely important that the civil service will function 
properly and the work of civil servants will be effective, so we consider it appropriate 
to analyze the conditions of joining the civil service in European countries. 

Thus, in the Federal Republic of Germany there are the following grounds for 
employment in the civil service: appointment to a position on the basis of an 
administrative act at the discretion of the head of the institution and enrollment in a 
position due to successful passing of competitive exams. Civil servants in Germany 
are appointed for life. This means that employment relationships usually end in 
retirement, unless they are terminated earlier due to special circumstances (for 
example, misconduct). The appointment of federal civil servants on the position is 
made by the federal president or authorized bodies [15]. 

Thus, in the comparative analysis of the conditions of joining the civil service in 
Ukraine and Germany, there are obvious differences in the procedure for employment 
in the civil service - in Ukraine, candidates are actually elected by the competition 
commission during the competition, and in Germany they are appointed.  

Another element that requires proper regulation of the civil service of Ukraine is 
the professional development of civil servants during the performance of their duties. 
Today it is extremely important taking into account the reform of the civil service, the 
need to restructure the training of future civil servants, creating conditions for their 
further professional training and development, creating a permanent system of 
professional development, updating the mechanism of motivating civil servants to 
professional development, involving representatives of the civil society to the process 
of improving the quality of civil servants to perform their job functions, etc. 
Changing the relevant legislation and, as a consequence, forms, methods, principles 
of activity in the field of professional development of civil servants forces to 
investigate the mentioned issues and draws attention to the experience of the leading 
countries of the world in this issue. 

Article 201 of the Labor Code of Ukraine enshrines only the concept of 
"professional training of employees" as an element of professional development of 
employees [7]. 

The relations between the employee and the employer regarding professional 
development, as well as its forms, methods and features are regulated by separate 
Law of Ukraine "On Professional Development of Employees", which defines the 
legal, organizational and financial principles of the professional development system. 
According to the legal act, professional training of employees is a process of 
purposeful formation of special knowledge of employees, development of necessary 
skills and abilities that allow to increase labor productivity, perform functional duties 
as well as possible, learn new types of professional activities, including primary 
professional training, retraining and advanced training of workers in accordance with 
the needs of production [16]. 
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Since there is a certain differentiation of definitions of the concepts of 
"professional growth of the employee", we turn to the research of legal scholars on 
this issue. Thus, the problem of employee development as an element of the 
implementation of labor relations has been considered by many scientists. In their 
studies, professional development is defined as a complex transformational process of 
improving the employee in his professional activities, aimed at acquiring the 
necessary competencies for the employer [17, 18]. 

Other authors emphasize that professional development is a process of preparing 
an employee to perform other job functions, responsibilities, to solve new production 
problems [18, p.101]. 

If we address the issue of professional development of certain categories of 
people, namely civil servants, the Law of Ukraine "On Civil Service" establishes a 
more detailed definition of professional development – a continuous, conscious, 
focused process of personal and professional growth based on the integration of 
knowledge, skills and competencies. The law obliges to increase the level of 
professional competence of civil servants throughout their service, i.e. further 
performance of duties directly depends on the developed mechanism of professional 
development of civil servants. 

As for the legal regulation of this issue in the leading countries of the world, for 
example, German law strictly regulates the procedure for promotion during 
employment. It is based on the principle of compulsory professional development and 
the principle of gradual advancement. According to the first principle, in order to be 
promoted, a civil servant must improve his / her qualification. This is confirmed by a 
special test with the appropriate assessment or passing a special exam. The principle 
of gradual promotion means that the employee must consistently pass all positions 
and cannot be promoted without passing the next step. When promoting in each case, 
the quality of the job function and its practical results are taken into account [15]. 

Thus, after analyzing the opinions of legal scholars, foreign experience, we 
provide the following definition of professional development given its coverage of all 
categories of employees: “it is a process of improving the overall set of professional 
competencies of the employee, which occurs at individual, collective (group) levels 
and may have the character of both self-development and a mandatory element of the 
further implementation of the labor function”. 

Regarding the normative enshrinement of this issue in Ukrainian legislation, the 
mechanism of objective evaluation of civil servants needs to be improved, which will 
facilitate the introduction of a system of effective contracts, and performance 
bonuses, which will ensure the promotion of the most trained, promising and 
productive employees. 

 
 
16.3. Unity and differentiation of legal regulation of labor of civil servants 
 
As the analysis of issues and legal conflicts in the development of the civil 

service shows, the process of its legal reform is inseparable from the sphere of labor 
relations regulated by labor law. However, the current state of affairs is complicated 
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by the uncertainty of the place and role of labor law in the regulation of labor 
relations in the civil service, as well as its relationship with a related branch of law - 
administrative. In legal science, the issues of labor relations of civil servants belong 
to the category of debatable. 

First of all, the branch affiliation of this kind of legal relations is debatable. 
Representatives of one group of scientists consider such relations to be labor. They 
believe that the common legal regulation of all employees is combined with the 
peculiarities of the legal regulation of their individual categories [19, 20]. And the 
peculiarities of the legal regulation of certain categories of workers (including civil 
servants) should be based on objective factors, which include the subject 
composition; nature and working conditions; the nature of the employment 
relationship between the employee and the employer; place of employment. 
However, the legislator takes a slightly different position – it refers us to special 
legislation on civil service, which is not covered by labor legislation [6]. 

In our opinion, the solution to this problem is not in the reference of the scope of 
labor relations to the subject of regulation of a particular branch of law - labor or 
administrative, but in definition the legal basis of their unity while identifying the 
grounds for their differentiation. The main feature of modern labor law is its unity, 
which is based on a number of legal factors. Thus, the foundation of the unity of 
labor law is the common legal framework, which is the Constitution of Ukraine [21]. 
The Constitution of Ukraine (Articles 34, 43) enshrines guiding legal principles, 
which are the basis of Ukrainian law, expressing the essence of its main directions of 
state policy in the field of legal regulation of labor relations of civil servants. From 
this unity follows the internal, inseparable connection of the whole set of principles 
governing the sphere of labor relations in the civil service, which are differentiated 
into a complex institute of labor of civil servants. Labor law of civil servants 
regulates a certain type of substantive social activity of people and is a special legal 
integrity – a complex institution of Ukrainian labor law. 

Legislative labor regulation of German civil servants is quite differentiated, it 
includes the Basic Law of Germany, the General Law on Legal Regulation of the 
Civil Service, the Civil Service Act, and legislation governing the employment of 
federal employees, their provision, remuneration and wages [22, c.364]. 

Thus, in Germany, the broad legislation in the field of public relations regulates 
the labor rights and responsibilities of civil servants, as they are specific to other 
professions. 

Thus, we confirm the previously stated opinion that there is no fundamental 
difference between the labor activity of an employee and the professional activity of a 
civil servant [23, p.107]. There is a certain specificity, which is that the employment 
of a civil servant is organically linked to the implementation of state functions, which 
only confirms the need to introduce a separate institution of labor of civil servants. 

 
Conclusions 
 
Thus, the civil service, being an important mechanism of effective public 

administration, is a subject to further reform. Defining the periods of civil service 
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reform and analysis of certain problems and trends in its development allow us to 
identify a number of key problems that arise during the employment of civil servants, 
namely the unity and differentiation of the civil service and professional development 
of civil servants during employment. 

In particular, such reasons may well include organizational and institutional, 
regulatory, organizational and personnel. The unity of the process of civil service 
reform is manifested, inter alia, in the consolidation of common to all periods of civil 
service reform principles, which rightly include purposefulness, phasing, planning, 
programming, relationship with administrative, military and judicial reforms, public 
control, and resource provision. 

At the present stage, civil service reform in Ukraine is going on. There is a 
reason to state that the civil servants labor as a complex institution of law which has 
its own range of sources of law, the main of which is the Constitution of Ukraine, the 
Labor Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Civil Service", that together forms 
the legal basis of civil service. The material basis of civil servants labor is the civil 
service as a complex, socio-legal and organizational institution. Labor principles "in 
another subject and in others, not through the main legal features, without violating 
the architecture of the main industries and not excluding from their composition any 
rules, are united in a special community" [24, p. 14] – a comprehensive institute of 
labor of civil servants in the system of Ukrainian labor law. 
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KAPITEL 17 / CHAPTER 17.  
RIGHT TO PROTECTION OF LIFE AND HEALTH: CIVIL AND 

CRIMINAL LAW ASPECTS 
ПРАВО НА ОХОРОНУ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 
DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-06-054 

 
Вступ.  
 
Конституція України в статті 3 проголошує людину, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Право на 
охорону здоров’я є основним природним правом людини, що гарантує задоволення 
її соціальних потреб, і становить важливий елемент правового статусу людини і 
громадянина в Україні. Правове регулювання права на охорону здоров’я 
здійснюється через закріплення комплексу відносин, що впливають на реалізацію 
даного права. Тільки сукупність прав і свобод як взаємозв’язаних і взаємозалежних 
елементів правового статусу людини і громадянина України, визначає положення 
людини у сфері охорони здоров’я. Право на охорону здоров’я реалізується шляхом 
використання практично усіх основних прав і свобод людини й громадянина 
України і лише у цьому випадку досягається повноцінне забезпечення даного 
права.  

 
 
17.1. Право на охорону життя і здоров’я особи: цивільно-правовий аспект 
 
Під час розгляду сучасної концепції особистих немайнових прав привертає 

увагу різноманіття правових явищ, які згадуються в її контексті. Зокрема, це 
категорії «особисті потреби», «особисте немайнове (нематеріальне) благо», 
«особистий інтерес немайнового характеру» та «особисте немайнове право», які є 
взаємопов’язаними й у сукупності зумовлюють сучасне цілісне сприйняття такого 
правового явища, як особисті немайнові права людини. Визначення різниці між 
особистими немайновими благами й особистими не майновими правами 
знаходимо також у сучасних дослідженнях. Наприклад, Ю. Кривенко зазначає, що 
норма статті 201 Цивільного кодексу України [1] (далі – ЦК України) містить як 
перелік особистих немайнових благ (їх особи набувають від народження), так і 
немайнових прав (їх громадяни та юридичні особи набувають за законом) [2, 
с. 298]. Вважаємо, що особисті потреби (як майнового, так і немайнового 
характеру) становлять зміст окремих особистих немайнових (нематеріальних) 
благ, які є соціально цінними явищами. Особисті потреби визначають структуру 
блага, індивідуалізують та конкретизують його для кожного окремого суб’єкта в 
конкретних правовідносинах. Ідеться про те, що самі блага регулюванню з боку 
права не підлягають, проте процеси задоволення окремих особистих потреб 
можуть регулюватися. Такі потреби викликані умовами існування певного 
суспільства й формують зміст того чи іншого блага, визначаючи можливості 
поводження з благом як із певною соціальною цінністю. Фактично за допомогою 
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особистих потреб відбувається соціологізація блага й перевтілення його в явище, 
яке підлягає позитивному правовому впливові. 

У цивілістичній літературі досить часто зазначається, що блага у зв’язку з їх 
переважно природним походженням не підлягають регулюванню правом [3, 
с. 142]. У цілому проблематиці правого інтересу присвячено численні праці 
вчених-правників. Зауважимо, що в юриспруденції категорія інтересу набуває все 
більшого значення, особливо для цивільного права [4, с. 100].  

Особисті немайнові блага – це блага, що позбавлені майнового змісту, 
нерозривно пов’язані із суб’єктом цивільного права, визнані суспільством, а тому 
охороняються цивільним законодавством. Будучи приналежними певному 
суб’єкту цивільних відносин, і таким чином, потрапляючи у сферу цивільно-
правового регулювання, вони стають об’єктом цивільних прав. 

У ЦК України главу 21 присвячено регулюванню «особистих немайнових 
прав, що забезпечують природне існування фізичної особи». Для характеристики 
особистих немайнових прав особи слід керуватися такими основними ознаками: 

 дане право належить кожній особі – це означає, що воно належить усім без 
винятку особам (фізичним та юридичним) за умови, що наявність цього 
права в особи не суперечить її сутності (наприклад, юридична особа не 
може бути наділена правом на життя, здоров’я, честь, гідність тощо); 

 дане право належить особі довічно – це означає, що воно належить 
фізичній особі до моменту смерті, а юридичній особі – до моменту 
припинення; 

 дане право належить особі за законом – це означає, що підставою його 
виникнення є юридичний факт (подія або дія), передбачений законом. 
Переважна більшість особистих немайнових прав виникає в особи з 
моменту народження (створення), наприклад: право на життя, здоров’я, 
свободу та особисту недоторканність, ім’я (найменування) тощо. Однак 
окремі види особистих немайнових прав можуть виникати в осіб і з іншого 
моменту, передбаченого законом, наприклад, право на донорство особа 
має лише з моменту досягнення повноліття, а право на зміну імені має 
особа, яка досягла 16 років, тощо; 

 дане право є немайновим – це означає, що в ньому відсутній майновий 
(економічний) зміст, тобто фактично неможливо визначити вартість цього 
права, а відповідно і блага, що є його об’єктом, у грошовому еквіваленті; 

 дане право є особистісним – це означає, що воно не може бути відчужене 
(як примусово, так і добровільно, як постійно, так і тимчасово) від особи-
носія цих прав та/або передане іншим особам [5, с. 57].  

Отже, під особистими немайновими правами, які забезпечують природне 
існування людини, треба розуміти закріплені в законодавстві основні права 
людини, що забезпечують можливість задоволення її особистих інтересів як живої 
істоти у сфері її приватного життя у зв’язку із задоволенням різноманітних 
потреб, зумовлених історичним розвитком суспільства та природою. В основу 
особистих немайнових прав, які забезпечують природне існування людини, в 
цивільному праві покладено правові інтереси особи, спрямовані на забезпечення її 
існування в умовах, які ця особа визначає для себе як прийнятні. 
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Вперше міжнародно-правова регламентація права на життя була дана в 
Загальній декларації прав людини 1948 р. Стаття 3 Декларації проголошує, що 
кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканність. Тим не 
менше Загальна декларація не містить у собі тлумачення цього права. 
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод конкретизувала 
Загальну декларацію: ст. 2 Конвенції закріплює, що право кожної особи на життя 
не тільки проголошується, але й захищається законом. 

Жодна людина не може бути умисне позбавлена життя інакше, ніж на 
виконання вироку суду, винесеного після визнання її винною у вчиненні злочину, 
за який законом передбачено таке покарання. Значний крок на шляху 
конкретизації змісту права на життя зробив ЦК України. Диспозиція ст. 281 
Цивільного кодексу України включає такі складові цього права: 

- фізична особа не може бути позбавлена життя; 
- медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо 

повнолітньої, дієздатної фізичної особи за її вільною згодою; 
- забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її 

життя; 
- стерилізація може відбуватися лише за бажанням повнолітньої фізичної 

особи; 
- штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, може 

здійснюватися за бажанням жінки; 
- повнолітня жінка має право за медичними показаннями на штучне 

запліднення та перенесення зародка в її організм. 
Крім того, в Україні існує чимало чинних законів, які прямо чи 

опосередковано торкаються права на життя фізичної особи [6, с. 108]. 
Правова регламентація можливостей у сфері власного здоров'я фізичної 

особи на сьогодні визначається закріпленням низки прав, що пов’язані зі 
здоров’ям, зокрема, право на усунення небезпеки, яка загрожує здоров’ю, право на 
охорону здоров’я, право на медичну допомогу, право на інформацію про стан 
свого здоров’я, право на таємницю про стан здоров’я тощо. Переважно така 
правова регламентація є фактичним калькуванням відповідних положень 
Конституції України або положень іншого законодавства.  

Поняття «здоров’я», як особисте немайнове благо, є більш комплексним 
поняттям, яке віднаходить свій вияв не лише в організмі, тобто тілі людини, а й в 
психічних процесах, стан яких також впливає на організм. І тому, при аналізі 
поняття «здоров’я» як особистого немайнового блага, яке є об’єктом відповідних 
особистих немайнових прав фізичної особи, слід розуміти як двоєдину сутність 
людського організму, що включає в себе дві основних складові: соматичну 
(тілесну) та психічну (духовну), кожна із яких характеризується певним станом. 

Здоров’я – це максимально досяжний та оптимальний фізичний і психічний 
стан людського організму, який є необхідним для забезпечення біологічного 
існування, здатності до тривалого активного життя й відтворення здорового 
покоління. Право на охорону здоров’я як загально соціальне (природне) право 
людини – це можливість людини використовувати усі соціальні, насамперед 
державні, засоби, спрямовані на збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку 
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порушення, відновлення максимально досяжного рівня фізичного й психічного 
стану її організму. Беззаперечним є той факт, що здоров’я – первинна і вихідна 
передумова життєдіяльності кожної людини. Тому право людини на охорону 
здоров’я є таким, що гарантує її фізичне існування, і є умовою забезпечення 
здійснення всіх інших прав людини. В Україні здоров’я громадян та інших 
фізичних осіб, які на законних підставах перебувають на її території, охороняється 
Конституцією України [7]. 

Отже, сутність об'єктів нематеріального блага – життя та здоров'я полягає в 
тому, що в одних суспільних відносинах вони виступають як нематеріальні 
абстрактні, а в інших – як матеріальні конкретні. Право на охорону здоров’я як 
загально соціальне (природне) право людини – це можливість людини 
використовувати усі соціальні, насамперед державні, засоби, спрямовані на 
збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку порушення, відновлення 
максимально досяжного рівня фізичного й психічного стану її організму. 

Для індивідуалізації фізичної особи як учасника цивільного обороту важливе 
значення має стан здоров'я, який виражається у зниженні або втраті 
працездатності. Якщо ці обставини настали внаслідок нанесення тілесних 
ушкоджень третьою особою, то при відшкодуванні шкоди враховується ступінь 
тяжкості даної шкоди. 

 
 
17.2. Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи 
 
Розвиток України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та 

правової держави потребує врегулювання певних суспільних відносин через 
призму права. З метою ефективного забезпечення охорони природних прав 
людини – життя та здоров’я, держава має здійснювати захист, убезпечувати 
суспільство від протиправних посягань на життя та здоров’я особи. 
Основоположним у цьому плані є ефективна розробка засобів, що спрямовані 
на охорону цих благ, та результативний комплекс заходів, спрямованих на 
системну протидію кримінальним правопорушенням проти життя та здоров’я 
особи. Одне з центральних місць займають юридичні норми, які складають 
розділ ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України [8] (далі – КК 
України) – Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи. 

Українське законодавство узгоджується із Концепцією 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу (Закон України від 21 листопада 
2002 року № 228-15), Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку 
системи громадського здоров’я (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18.09.2017 року № 560-р); Концепцією розвитку охорони психічного 
здоров’я в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 20.12.2017 року № 1018-р) та ін, однак має суттєві 
недоопрацювання в певних частинах. 

Важливу роль у цій системі відіграють норми кримінального 
законодавства, що визначають діяння, які є суспільно небезпечними та 



Wissenschaft für den modernen Menschen / Science for modern man ‘ 2021                                                          Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-14-8 149 

кримінально караними. З урахуванням взаємозв’язку цих норм, вони становлять 
окрему узгоджену систему – самостійний кримінально-правовий інститут, 
основою якого є норми, що передбачають відповідальність за діяння, які мають 
своїм безпосереднім об’єктом – життя та здоров’я особи.  

Проблемні та дискусійні питання, що містяться в КК України вже 
неодноразово обговорювалися в публікаціях та у виступах учених щодо 
недосконалості норм, які передбачені Розділом ІІ Особливої частини 
«Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи». Деякі терміни є 
здобутком попередніх КК, інші є неоднозначними та дискусійними. Особливу 
увагу науковців привертають оціночні терміни та категорії. В свою чергу це є 
позитивним для науки кримінального права, з іншого боку така особливість на 
практиці призводить до зловживань та невірної кваліфікації. Особливістю 
даного розділу також є те, що його положення тісно пов'язані з положеннями 
медицини. Саме судово-медичний експерт під час проведення судово-медичної 
експертизи встановлює відомості (живонароджена чи мертвонароджена дитина, 
життєздатна чи нежиттєздатна, зрілість плоду, доношеність чи недоношеність 
плода, вади розвитку, аномалії, виродливості, що сумісні чи несумісні із 
життям, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень та інше), які мають значення для 
кримінального провадження, тому деякі положення, які притаманні медичній 
науці є потрібними та обов'язковими для кримінального права. 

Отже, для активної протидії кримінальним правопорушенням проти 
життя та здоров’я особи потрібне ефективне законодавство. Однак нині 
кримінальне законодавство, теорія кримінально-правової науки вміщують 
термінологію, яка є полемічною. Спірні питання щодо особливостей 
кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи 
роз’яснено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 
2003 року № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров’я особи» [9]. Але сьогодні вона розкриває здебільшого питання 
кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя. Джерелом 
кримінального законодавства є КК України, а не судова практика і доктрина, 
саме тому Україна належить до романо-германської (континентальної) системи 
права. Звісно, постанови ПВСУ (ПВССУ) роз’яснюють відповідним органам 
особливості офіційної кваліфікації певних кримінальних правопорушень, але 
ґрунтуватися на твердженнях постанов, які не повною мірою роз’яснюють деякі 
положення КК України, є неправильним та недоречним. Так, наприклад, 
постанову ПВСУ «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров’я особи» більшою мірою (58,06 %) присвячено проблемам кваліфікації 
кримінальних правопорушень проти життя, на кримінальні правопорушення 
проти здоров’я особи припадає лише 6,46 %. Деякі пункти Постанови – це 
процесуальні питання (25,8 %), які вирішуються шляхом посилань на вже 
неіснуюче законодавство (КПК України). Інші (9,68 %) пункти врегульовують 
особливості, у загальних рисах, і кримінальних правопорушень проти життя, і 
проти здоров’я. Тому як перспективу на майбутнє можна розглядати 
розроблення або кардинально нової Постанови, яка буде включати особливості 
кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи, або 
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окремих постанов. Крім того, у Постанові слід обов’язково визначити оціночні 
терміни й термінологію, яка впливає на формулу кваліфікації, до яких слід 
віднести: насильство та його види, тяжка образа, інші насильницькі дії, 
мучення, страждання, біль та інші. 

Щодо визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень діють «Правила 
судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень», 
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 
1995 року № 6 [10]. Правила регулюють питання встановлення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень експертами, не відповідають положенням закону 
України про кримінальну відповідальність та мають суперечливу термінологію. 

При порівнянні норм КК України 2001 р. з положеннями підзаконного акту 
– «Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень», затвердженими наказом МОЗ України ще у 1995 р., привертають 
увагу певні невідповідності. Наприклад, у тексті КК України однією з ознак 
умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України) визначено – 
небезпека для життя в момент заподіяння. Такої ознаки Правила не містять, а 
зазначають про «небезпеку для життя» («а», п. 2. 1.1 та п. 2.1.2). На відміну від 
КК України у Правилах не зазначено, що небезпека для життя повинна бути 
саме в момент заподіяння. На нашу думку, така конкретизація є суттєвою для 
кваліфікації, так як, небезпека для життя може бути присутньою і у випадку 
замаху на умисне вбивство. 

У Правилах 1995 р. також визначені не загрозливі для життя ушкодження, 
що належать до тяжких за кінцевими наслідками: втрата будь-якого органа чи 
втрата органом його функції – втрата зору, слуху, язика, руки, ноги і 
репродуктивної здатності. Найбільше непорозумінь виникає при віднесенні 
тілесних ушкоджень до тяжких за ознакою «втрати органа», якщо йдеться про 
втрату одного з парних органів – одного ока, нирки, яєчка та інших парних 
органів. 

Дослідження сучасного законодавства України щодо ознак тілесних 
ушкоджень свідчить про те, що підзаконні нормативно-правові акти в цій сфері 
не повною мірою відповідають положенням чинного КК України. Вважаємо, 
що юридичні критерії тяжких тілесних ушкоджень у Правилах судово-
медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від 1995 р. 
повинні максимально точно відповідати диспозиціям статей чинного КК 
України.  

З метою подальшого удосконалення законодавства України пропонуємо 
розробити нормативно-правовий акт для встановлення розмірів стійкої втрати 
загальної працездатності і затвердити разом із змінами до Правил судово-
медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від 1995 р. (у 
новій, адаптованій до положень КК України редакції) як єдиний документ. 

 
Висновки.  
 
Особисті немайнові блага охороняються цивільним законодавством. ЦК 

України містить ряд положень, спрямованих на відновлення порушених 
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особистих немайнових прав фізичної або юридичної особи, а також на 
відшкодування шкоди, завданої порушенням таких прав. Відповідно до положень 
Конституцією України життя і здоров'я людини, її честь і гідність, недоторканість, 
безпека визнаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3). Вищезазначені блага 
пов'язані із самим фактом існування людини та не можуть бути обмежені чи 
відібрані державою в будь-якому випадку, навіть в разі введення надзвичайного 
стану. Державна політика в країні повинна бути спрямована на забезпечення 
гарантій прав і свобод людини. Це є головним обов'язком держави. 

Крім того, виникає потреба в уніфікації законодавчої термінології, з 
чітким визначенням і подальшим правильним використанням. Деякі 
нормативно-правові акти потребують негайного оновлення.  
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