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ECONOMY 
 

FEATURES OF ACCOUNTING VALUATION OF RECEIVABLES OF THE ENTERPRISE 

 

Kozachenko A. 

 PhD in Economics, Senior Lecturer at the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National 

Agrarian University 

 

Abstract 

The article focuses on the definition and understanding of the term receivables, considers the classification 

features and division of receivables. In addition, a comparative analysis of the assessment of receivables at its 

occurrence and repayment according to domestic and international standards. The procedure for estimating differ-

ent types of receivables based on Accounting regulations (standard) is considered and the list of criteria for clas-

sifying receivables as bad is determined. 

Keywords: receivables, long-term, current, bad debts, accounting, valuation. 

 

Formulation of the problem in general. At the 

present stage of development of Ukraine's economy, 

most companies are on the verge of financial crisis due 

to economic instability, inflation, falling value of the 

national currency, high tax burden, lack of financial 

resources. The main cause of the crisis at the enterprise 

is a sharp increase in receivables and its share in current 

assets of the enterprise against the background of 

reducing inventories, reducing production. The 

production process is a complex, continuous process 

that requires significant investment. The efficiency of 

the enterprise directly depends on the availability of 

free working capital, which should support its current 

activities. Any receivables reduce the amount of 

working capital of the enterprise, so reducing its size 

contributes to the growth of its solvency. In such 

conditions, for the effective functioning of enterprises, 

there is a need to organize a reliable reflection of the 

accounting of receivables, which is the key to obtaining 

objective information for making informed 

management decisions. The relevance of the research 

topic is due to the fact that receivables at the enterprise 

is one of the most controversial aspects in its 

accounting and control. 

Analysis of recent research and publications. 
Domestic scientists have made a significant 

contribution to the development of theoretical issues, 

improvement of methods, organization of accounting 

for receivables at enterprises: F.F. Butynets, I.O. 

Vlasova, S.F. Golov, V.P. Zavgorodniy, G.G. 

Kireitsev, V.M. Kostyuchenko, G.V. Nashkerska, M.S. 

Pushkar, I.A. Sikora, L.K. Souk, L.W. Chizhevskaya, 

as well as foreign scientists: Glen A. Welsh, Van Horn 

James K., R. Damari, M.R. Matthews, Kermit D. 

Larson, M.H.B. Perera, J. Richard, J.W. Sokolov, B. 

Ciapetta, Daniel G. Short and others. 

Formulation of the goals of the article (task 

statement). The main purpose of the article is to 

determine the accounting characteristics of receivables 

and to clarify the main aspects of assessing the correct 

presentation of information in the financial statements. 

Presentation of the main research material. The 

existence of receivables in the enterprise is an objective 

phenomenon, which, however, can not be assessed un-

ambiguously - as a positive or negative result. A signif-

icant fact is that a reliable estimate of receivables sig-

nificantly affects the correct presentation of infor-

mation in accounting records and reporting, which is 

then used by users of information for management de-

cisions [1, p. 90]. 

Taking into account the available theoretical ap-

proaches and modern realities of economic activity of 

domestic enterprises, it is expedient to define the ac-

counting essence of the economic category "receiva-

bles": it is an asset arising from contractual relations of 

enterprises with individuals and legal entities. services, 

works and other business operations, provides the right 

to receive cash in the future for previously performed 

supply operations, reflects the debt in favor of the com-

pany on a certain date and serves as a tool for its finan-

cial activities. 

In addition, from the point of view of economic 

analysis, control and audit, receivables reflect the effec-

tiveness of the marketing policy of the enterprise, char-

acterizes the amount of diversion of funds from busi-

ness circulation and serves as an indicator of the finan-

cial condition of the entity. 

The classification of receivables on various 

grounds is required to ensure the presentation of the ac-

counting information that users of financial statements 

need to make effective management decisions. 

Because for effective management of receivables, 

it is necessary to know its types, types of operations and 

the order of their reflection in accounting, receivables 

as an object of accounting is of considerable interest to 

domestic and foreign scholars. The results of research 

and analysis of sources of methodological and regula-

tory nature on the issues of accounting and control of 

receivables, allow us to draw conclusions about the ex-

istence of certain problems that arise in the classifica-

tion, in particular: 

− lack of proposals and recommendations on the 

feasibility of using different types of classification fea-

tures in warehouses; 

- the lack of a single integrated approach in the de-

velopment of different types of classification of receiv-

ables; 

- the lack of a clear path of formation and search 

for features that would allow to give a more systematic 

classification; 

− insufficiently studied and studied such a compo-

nent of receivables as long-term debt. 
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In most countries of the world, there are only gen-

eral rules for the classification of receivables, which are 

recommendatory rather than directive. However, the 

nature of domestic legislation in this regard is unambig-

uous and testifies to the regulation of types of receiva-

bles, in contrast to foreign countries, at the state level. 

It should be noted a positive point in the strict reg-

ulation of classification in domestic law, because then 

one of its significant advantages is the possibility of sta-

tistical research and observation due to the comparabil-

ity of indicators, which is lost in the independent choice 

of characteristics and types in the classification of re-

ceivables. 

The study of economic scientific thought revealed 

that the authors mostly classify receivables based on the 

following criteria: 

1) maturity and connection with the normal oper-

ating cycle; 

2) objects for which receivables have arisen; 

3) timeliness of repayment. 

In addition, the status of the debt changes over 

time. To develop an opinion, we note that the current 

debt should be translated into long-term, if it is deferred 

maturity date and therefore it occurs after the expiration 

of more than twelve months from the balance sheet 

date. Long-term debt over time is a natural process of 

transition to short-term, because sooner or later the ma-

turity of such debt (in full or in part) becomes less than 

twelve months from the balance sheet date. The analy-

sis indicates that there is a problem with the transfer of 

receivables from long-term to short-term or vice versa, 

because in accounting, receivables are reflected in the 

accounts by type and not by maturity. 

There is an ambiguity of opinions of scientists in 

the field of accounting on the division of receivables 

into long-term and current. In our opinion, the classifi-

cation is an important lever for a reliable and effective 

analysis of the financial activities of the enterprise, as 

economically sound classification is an additional 

source of information and does not lead to incorrect 

conclusions when using it by experts (fig. 1). 

 
Fig. 1. Classification of receivables 

 

In foreign accounting practice, the classification of 

receivables used in the countries of the Anglo-Ameri-

can accounting system is significant, where receivables 

are classified into the following groups: accounts re-

ceivable (type of receivables that arise from the sale of 

goods on the "Open account" the buyer's obligation to 

pay the bill); promissory notes receivable; non-sales re-

ceivables. 

We agree with the opinion of M.D. Bilyk on the 

need to reflect receivables in the balance sheet by level 

of liquidity and its division depending on the maturity 

into long-term and short-term, which is more useful for 

users of financial statements to assess the financial con-

dition of the enterprise. the level of receivables and the 

ability to convert financial liabilities into cash. 

One of the most important criteria for classifying 

receivables is the objects for which liabilities arise. 

Therefore, it is advisable to group receivables by ob-

jects of liabilities (fig. 2).  

Receivables  

Current receivables 
 

Long-term receivables 

is the amount of receivables that arises 

during the normal operating cycle or 

will be repaid within twelve months 

from the balance sheet date 
 

this is the amount of receivables that do not 

arise during the normal operating cycle and 

will be repaid after twelve months from the 

balance sheet date 
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Fig. 2. Classification of receivables by objects of liabilities 

 

A debatable issue for receivables such as deferred 

costs that are separated from long-term (payments re-

ceived from counterparties during the normal operating 

cycle) and current receivables (receivables that will be 

repaid after twelve months from the balance sheet date). 

There is a contradiction regarding the classification of 

this type of assets as long-term or short-term. 

In addition, as a result of the study, we can con-

clude that it is necessary to allocate this type of receiv-

ables as settlements for barter transactions, which also 

cause the occurrence of receivables. 

Since Accounting regulations (standard) № 10 

“Accounts receivable” provides that receivables are the 

amount owed by debtors at a certain date, and debtors, 

in turn, are legal entities and individuals who as a result 

of past events owed the company certain amounts of 

cash, their equivalents or other assets [2]. Thus, it is 

recognized that the claim (claim) may arise as a result 

of the transfer of non-current or current tangible assets 

in exchange for material resources, services rendered or 

work performed as a result of barter transactions. This 

feature requires the separation of receivables from the 

part that falls on non-current and current assets in barter 

transactions. 

Thus, in accordance with Accounting regulations 

(standard) № 10 “Accounts receivable”, a receivable is 

recognized as an asset if it is probable that future eco-

nomic benefits associated with the item will flow to the 

enterprise and its amount can be measured reliably (fig. 

3). 

 
Fig. 3. Criteria for recognizing receivables as an asset 

RECEIVABLES 
 

Current debt 
 

 

Current 

arrears 

for products, goods, 

works, services 
 

Recognized as an asset if: 

- there is a possibility that the company will receive 

future economic benefits; 

- the amount of debt can be reliably determined. 
 

Long-term arrears 

Recognized as an asset if: 

- the risks and rewards of ownership of the product 

are transferred to the buyer; 

- the company no longer manages and controls the 

sold products (goods); 

- there is a possibility that the company will receive 

future economic benefits; 

- the amount of debt can be reliably determined. 
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In addition, the status of the debt changes over 

time. To develop an opinion, it should be noted that the 

current debt should be transferred to long-term, if it is 

deferred maturity date and therefore it occurs after the 

expiration of more than twelve months from the bal-

ance sheet date. Long-term debt over time is a natural 

process of transition to short-term, because sooner or 

later the maturity of such debt (in full or in part) be-

comes less than twelve months from the balance sheet 

date. The analysis indicates that there is a problem with 

the transfer of receivables from long-term to short-term 

or vice versa, because in accounting, receivables are re-

flected in the accounts by type and not by maturity. 

It is known that receivables at the enterprise arise 

as a result of the following events, namely: 

- shipment of goods, manufactured products, per-

formance of works, provision of services in case of de-

lay in payment of their value; 

- advance payment for goods, works, services in 

case of non-fulfillment of obligations by the supplier; 

In accordance with Accounting regulations (stand-

ard) № 10 “Accounts receivable”, long-term receiva-

bles on which interest is accrued are recognized in the 

balance sheet at their present value; determining the 

present value depends on the type of debt and the terms 

of its repayment [2]. However, the standard does not 

specify how the present value is determined, as well as 

the method by which long-term receivables are as-

sessed, for which no interest is accrued. 

Valuation of current receivables for shipped prod-

ucts, goods, works, services is carried out at cost, ie the 

cost of selling the asset. The initial cost of receivables 

for products, goods, works, services depends on: 

– providing the buyer with a trade discount or dis-

counts for timely payment; 

- providing discounts to the buyer after the sale; 

- return of goods from buyers; 

- the period of time from the date of shipment of 

goods to the date of receipt of funds [2]. 

At current cost, current receivables for products, 

goods, works, services are estimated until one of the 

following events:  

- repayment of receivables;  

- the difference between the fair value of the re-

ceivable and the nominal amount of funds and / or their 

equivalents, which are subject to compensation for 

shipped products, goods, works, services. 

In this case, the receivable is revalued using the 

fair value method - the amount at which the asset can 

be sold or the liability can be paid under normal condi-

tions at a certain date (Accounting regulations (stand-

ard) 19 "Association of Enterprises"); the amount for 

which an asset could be exchanged, or a liability settled, 

between knowledgeable, willing parties in an arm's 

length transaction (International Accounting Standard 

18 "Income"). 

In order to determine the value of receivables, one 

of the lowest valuations (by the method of initial or fair 

value) is chosen to comply with the principle of pru-

dence, which is to apply valuation methods in account-

ing, which should prevent understatement of liabilities 

and costs and overestimation of assets and enterprise 

income. Valuation of receivables is performed on the 

date of recognition (occurrence) and revalued on the 

balance sheet date. The general procedure for recogni-

tion and measurement of receivables of the enterprise 

according to national and international accounting 

standards is presented in table 1. 

Table 1 

Domestic and foreign practice of accounting valuation of receivables of the enterprise 

№ 
з/п 

Stage of the ac-
counting process 

Features of approaches for 

P (S) BO IAS 

1 Grouping 

Divided into current and long-
term; for shipped products, 
goods, works, services; 
receivables not intended for re-
sale (UAS 13). 
 

Divided into initiated and uninitiated. Initiated 
receivables means their acquisition by an enter-
prise as a share of a loan granted by another 
lender, provided that the enterprise finances the 
loan on the date it is initiated by that other 
lender. Uninitiated receivables are classified as 
held to maturity, available for sale or held for 
transactions (IAS 39 [4]).  

2 
Recognition 

 

Recognized as an asset simulta-
neously with the recognition of 
income from the sale of products, 
goods, works, services, if there is 
a probability of future economic 
benefits, and its amount can be 
reliably determined [5]. 

A financial asset is recognized when the entity 
becomes a party to the contract, provided that 
the obligation under the instrument arises (In-
ternational Accounting Standard № 32 "Finan-
cial Instruments: Submissions" [3]).  

3 Rating 

At the time of recognition, it is 
measured at cost. Included in the 
balance sheet at net realizable 
value, ie less the provision for 
doubtful debts [5].  

It is measured at fair value (transaction value), 
including transaction costs that are directly at-
tributable to the acquisition or issue of the fi-
nancial asset or financial liability. After initial 
recognition, receivables are measured at the 
balance sheet date at amortized cost using the 
effective interest method and remeasured at the 
maturity date (International Accounting Stand-
ard 39 "Financial Instruments: Recognition and 
Measurement" [4]).  
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4 

Determining the 
provision for 

doubtful debts 
 

The amount of the provision for 
doubtful debts is determined by 
one of the methods: 
- application of the absolute 
amount of doubtful debts - the 
amount of the reserve is deter-
mined on the basis of the analysis 
of the solvency of individual 
debtors; 
- the application of the coeffi-
cient of doubt - the amount of the 
reserve is calculated by multiply-
ing the amount of the balance of 
receivables at the beginning of 
the period by the coefficient of 
doubt 
 [5].  

Визначення вірогідності стягнення заборго-
ваності по кожному дебітору, нарахування 
резерву лише по тим дебіторам, стягнення 
заборгованості з яких є сумнівним.  
Нарахування резерву в процентному відно-
шенні від виручки за період.  
Розподіл дебіторської заборгованості на 
групи залежно від періодів відстрочки і 
нарахування резерву в процентному відно-
шенні, визначеному для кожної групи 
(International Accounting Standard 39 
"Financial Instruments: Recognition and 
Measurement" [4]).  

5 
Termination of 

recognition 
 

If the receivable becomes uncol-
lectible, or if the statute of limita-
tions has expired [5]. 

If: the entity has lost control of the asset, most 
of the risks and rewards have been transferred; 
the term for the right to cash flows from the as-
set has expired [41]. 

Source: compiled by the author on the basis [6] 

 

According to Table 1, it can be seen that domestic 

and foreign practices of recognition and measurement 

of receivables differ significantly. In particular, domes-

tic accountants focus on detailed coverage of the pecu-

liarities of accounting for debts of buyers and custom-

ers, and other types of receivables are paid much less 

attention. International accounting practice is more uni-

form, which is more convenient in the process of ac-

counting for other types of receivables and acceptable 

in the dynamic development of financial markets. The 

classification and methodology of accounting valuation 

of receivables differs significantly; in particular, in 

Ukraine the method of initial cost (historical cost) at the 

date of recognition (origin) and net realizable value at 

the balance sheet date is mostly used, while abroad the 

method of fair value is used. 

There are also differences in the procedure for de-

termining the provision for doubtful debts - in Ukraine 

its value is calculated from the calculation of the abso-

lute value of doubtful debts or using the coefficient of 

doubt; International practice provides for the calcula-

tion of individual debtors, for which there is a probabil-

ity of non-return of funds from the calculation of inter-

est on sales revenue for the period [6]. 

The study found that the variety of methods for es-

timating receivables due to the specifics of receivables 

as a liquid asset. Interesting is the opinion of Toporkova 

O.V. that the process of assessing receivables can be 

summarized in three stages:  

I - initial assessment - in the event of receivables, 

 II current assessment - on the balance sheet date,  

III - assessment at repayment - in case of default 

by the debtor according to the contractual terms, and 

with the involvement of additional measures to recover 

this type of debt (factoring, discounting) [7, p. 93]. 

It should be noted that the initial assessment is the 

most common in accounting, because it is the initial as-

sessment stage. It consists in calculating the value of 

the debt based on the actual cost of its production or 

acquisition. 

The study suggests that the initial cost of receiva-

bles is a permanent quantity and does not change with 

changes in prices, which, in turn, contributes to differ-

ences between its real (market) and book (book) value. 

The amount for which receivables are to be recog-

nized and recognized is determined by taking into ac-

count the following factors: 

- assessment of receivables in current accounting; 

- assessment of receivables in the financial state-

ments. 

Based on the above, it can be stated that the as-

sessment of receivables is carried out depending on its 

type. 

Analysis of the literature shows that the main 

problem of valuation of receivables arises at the time of 

preparation of financial statements, as methods of val-

uation of receivables should ensure compliance with 

one of the basic principles of financial reporting - pru-

dence, according to which the amount of assets and in-

come should not be overstated . 

When assessing receivables for products, goods, 

works, services at the balance sheet date should take 

into account the degree of certainty of its repayment. In 

addition, when assessing receivables, which is a finan-

cial asset, the current legislation provides for certain 

features. In accordance with the principle of prudence, 

at the time of recognition of income from sales, the 

company must recognize possible losses from non-re-

payment of debts by buyers, ie in the Ukrainian ac-

counting system, as well as abroad, receivables are 

measured and reported at net realizable value, ie in the 

amount money that can actually be obtained as a result 

of its repayment [7, p.95]. 

Based on the above, for doubtful debts in order to 

reflect the real picture of the financial condition of the 

enterprise creates a reserve of doubtful debts. Thus, it 

is necessary to organize the reflection of current receiv-

ables, which is a financial asset, in the balance sheet at 

net realizable value, ie to deduct from the current re-

ceivables the amount of the provision for doubtful 

debts. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тирінов%20А$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тирінов%20А$
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It should be noted that international standards do 

not require the recognition of receivables in the balance 

sheet except for the provision for doubtful debts, as after 

initial recognition receivables are recognized at amor-

tized cost using the method of determining the effective 

interest rate [7, p.95]. 

Important issues today are the accounting of 

doubtful and bad debts, which are insufficiently regu-

lated in Ukraine. In this regard, one of the urgent tasks 

is to conduct a comparative analysis of bad and doubt-

ful debts, as well as the basic provisions for assessing 

and reflecting accounting information about such debts 

in the balance sheet set out in international and domes-

tic accounting standards. 

It should be noted that the Tax Code of Ukraine 

only defines bad debts and does not provide a notion of 

a provision for doubtful debts, which is actually created 

to cover bad debts that may occur in the future. We be-

lieve that the main regulatory document on which the 

company's accountant should rely when choosing a 

method and direct formation of the provision for doubt-

ful debts is Accounting regulations (standard) № 10 

“Accounts receivable”. 

Accounting for receivables is mostly associated 

only with the principle of prudence, which provides for 

the inclusion of receivables at net realizable value, with 

the determination of the amount of the provision for 

doubtful debts, which is created not only to comply 

with this principle, but also the principle of business 

continuity. create additional reserves to ensure the pro-

cess of uninterrupted and continuous operation [2]. 

It should be noted that the provision for doubtful 

debts should be formed only on receivables for prod-

ucts, goods, works, services, because as a result of pay-

ment of cash (issued advances and loans) the company 

does not have income. 

Accounting regulations (standard) № 10 “Ac-

counts receivable” and the Tax Code of Ukraine pro-

vide an opportunity to assess and determine the list of 

criteria for classifying receivables as bad, and only in 

the latter this list is quite exhaustive. The criteria of 

these regulations are as follows: 

1. Tax Code of Ukraine :  

 - for obligations whose statute of limitations 

has expired; 

 - overdue debt, which remained unpaid due to 

insufficiency of the property of an individual, provided 

that the actions of the creditor aimed at enforcing the 

recovery of the debtor's property, did not lead to full 

repayment of the debt; 

 - debts that remain outstanding due to the ab-

sence of property of a natural or legal person declared 

bankrupt or a legal entity being liquidated; 

 - which remained outstanding due to insuffi-

cient funds received from the sale at auction of the debt-

or's property, which was pledged as collateral for the 

said debt, provided that other legal actions of the cred-

itor to enforce recovery of other property of the bor-

rower did not fully cover the debt; 

 - debt collection which has become impossible 

due to force majeure, natural disaster (force majeure); 

 - overdue receivables of deceased individuals, 

as well as persons recognized in court as missing, dead 

or incapable, as well as overdue debts of individuals 

who have been deprived of liberty. 

 2. Accounting regulations (standard) № 10 

“Accounts receivable”: 

 - there is confidence that it will not be repaid 

by the debtor; 

 - for which the statute of limitations has ex-

pired. 

The decision to classify receivables as bad should 

be made by the financial manager of the enterprise in 

consultation with the head and chief accountant. 

Most often, the criteria of doubt determine the de-

lay in payment and the initiation of proceedings against 

the debtor for bankruptcy or liquidation of the enter-

prise. In addition, we believe that the list of criteria for 

doubt should be supplemented by the following: the ac-

tual termination of the contract; financial reorganiza-

tion of the debtor; significant financial difficulties of 

the debtor. 

In addition, IAS requires an entity to assess 

whether there is objective evidence that the usefulness 

of a financial asset or group of financial assets may de-

crease at each balance sheet date, and Accounting reg-

ulations (standard) № 28 "Impairment of assets" regu-

lates the assessment of a possible decrease. Usefulness 

of the asset only at the date of the annual balance sheet, 

which significantly reduces not only the efficiency of 

information, but also leads to distortions of financial 

statements. When comparing the International Ac-

counting Standard 39 "Financial Instruments: Recogni-

tion and Measurement" and the Accounting regulations 

(standard) № 28 "Impairment of assets", it was found 

that to assess the decrease in the usefulness of receiva-

bles, the international standard contains more necessary 

information the ability to be guided by an accountant to 

make unambiguous and correct decisions. 

In accordance with International Standards, the 

amount of the impairment loss is the difference be-

tween the asset's carrying amount and the present value 

of estimated future cash flows, discounted at the finan-

cial instrument's original effective interest rate. How-

ever, cash flows related to short-term receivables are 

generally not discounted. In accordance with interna-

tional standards, the carrying amount of an asset should 

be reduced to its estimated recoverable amount (di-

rectly or through a provisioning account). 

It should be noted that national standards do not 

single out the concept of impairment of receivables, in 

contrast to international ones, they operate only with a 

general definition of "impairment of assets". 

International Accounting Standard 39 "Financial 

Instruments: Recognition and Measurement" also pro-

vides for the direct write-off of doubtful receivables. 

This approach is usually used to reflect the doubtful 

debts of individual debtors. 

 In international practice, the following methods 

are commonly used to determine doubtful receivables 

for a group of debtors: interest on sales (doubtful re-

ceivables are defined as the product of net sales on 

credit for the reporting period and a certain percentage 

of those sales that will not be paid in the future); peri-

odization of receivables (requires analysis of the bal-

ance of receivables at the end of the reporting period to 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тирінов%20А$
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account for its non-repayment. As a result, a certain 

percentage of doubtful debts is applied to each group of 

receivables, which is based on the experience of previ-

ous periods). The above indicates that the accountant 

needs to assess the availability of objective data on the 

possibility of impairment of a financial asset or group 

of assets, as decisions to write off bad debts or to create 

a provision for doubtful debts must be justified. 

The next step after discovering that the debt is 

doubtful, is the problem of its evaluation and reflection 

in the balance sheet. In accordance with IAS, such debt 

should be reflected in the balance sheet, adjusted for 

bad debts, and in accordance with the requirements of 

Ukraine - adjusted for the provision for doubtful debts. 

In international practice, there are two methods of writ-

ing off bad debts: the method of direct write-off and the 

method of accrual of reserves. Domestic practice does 

not provide for direct write-off of outstanding receiva-

bles to reduce the profit of the reporting year (this type 

of debt is meant as current debt for products, goods, 

works, services). 

According to domestic legislation, the reflection 

of receivables related to the sale of products, goods, 

works, services in the balance sheet is based on the pro-

vision for doubtful debts, which is formed on the basis 

of inventory of receivables and determined by one of 

the possible methods: application of the absolute 

amount of doubtful debts or the application of the coef-

ficient of doubt (fig. 4).  

 
Fig. 4. The procedure for writing off receivables 

Source: compiled by the author on the basis [6, p.90-93] 

 

We believe that the reserve of doubtful debts at 

enterprises should be formed not only with the partici-

pation of the accounting service, but with the involve-

ment of specialists of the enterprise in jurisprudence. In 

the case of large amounts of the reserve for doubtful 

debts, the head of the enterprise must also participate 

directly (in approving the amounts previously substan-

tiated by experts). 

The national accounting methodology provides 

for the determination of the provision for doubtful debts 

using the absolute amount of doubtful debts or the co-

efficient of doubt. When applying the absolute amount 

of doubtful debts, the principle of prudence in account-

ing is leveled, as the formation of the provision for 

doubtful debts and accrual of income from sales is car-

ried out in different reporting periods, which causes an 

overestimation of the amount of receivables at the bal-

ance sheet date. It should be noted that the second 

method (application of the coefficient of doubt) con-

tains three ways to calculate the coefficient of doubt, 

which have advantages and disadvantages in the appli-

cation. 

Another, no less important issue to be investigated 

is the date of accrual of the doubtful debt reserve. Ac-

counting regulations (standard) № 10 “Accounts re-

ceivable” sets such a date for the quarter, as it states that 

in order to determine the net realizable value, the pro-

vision for doubtful debts must be accrued on the bal-

ance sheet date (each quarter). However, in the condi-

tions of untimely fulfillment of obligations by buyers 

of production, delay of statute of limitations of debt ac-

cording to calculations, it is expedient to calculate a re-

serve of doubtful debts monthly, and at drawing up of 

the balance to define it quarterly [2]. 

That is, in the practice of management in an eco-

nomic crisis, the number of doubtful and bad debts is 

constantly growing, so we propose to accrue a provi-

sion for doubtful debts once a month, which in terms of 

computerization of accounting will not increase the 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Тирінов%20А$
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burden on accountants and allow to generate infor-

mation on real receivables at the enterprise for manage-

ment staff. 
Summarizing the above, we note that the presence 

of receivables in the balance sheet and its classification 
as the most liquid assets does not guarantee the receipt 
of cash from the debtor. Therefore, depending on the 
amount of receivables, the most probable terms of its 
repayment, as well as the probability of non-repayment 
of the debt, it is possible to draw conclusions about the 
state of current assets of the enterprise and its develop-
ment trends. 

Conclusion. Due to the unstable situation in the 
country today, most Ukrainian companies are on the 
verge of financial crisis. One of the most significant 
problems today is the crisis of mutual defaults, which 
is associated with a large amount of debt that exists be-
tween Ukrainian companies. There are currently many 
unresolved issues related to the accounting and control 
of receivables. 

It should be noted that scholars provide different 
interpretations and criteria for the recognition of receiv-
ables, but in our opinion more accurately characterizes 
the concept of receivables the following interpretation, 
in which receivables are a requirement (right) to receive 
financial and property resources from legal entities and 
individuals enterprise as a result of past events and to 
be returned in the future. The article provides a com-
parative analysis of the assessment of receivables when 
they arise and repay according to domestic and interna-
tional standards. The procedure for estimating different 
types of receivables based on UAS is considered and 
the list of criteria for classifying receivables as bad is 
determined. 
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Анотація 

Стаття своєю метою мала віднайти і уточнити ті основоположні узагальнюючі ознаки інтелектуаль-

ного капіталу, які є синтезом ознак капіталу і інтелекту в їх єдності, що забезпечує можливість науково 

обґрунтованого підходу до нього і до умов його практичного функціонування. Здійсненний в статті аналіз 

сутності інтелектуального капіталу як економічного явища і поняття, обумовив доповнення і уточнення 

стосовно підходу до них. Вони полягають у змістовному і структурному розширенні підходу до інтелек-

туального капіталу, а також у використанні ознак фундаментальної структури власності і інтелектуальної 

власності для характеристики інтелектуального капіталу як економічного феномену. 

Abstract 

The paper aims to find and clarify those fundamental features of intellectual capital, which are the synthesis 

of capital and intelligence features in their unity, providing the possibility of a scientifically based approach to it 

and the conditions for its functioning. In this view, according to modern ideas about capital, this provides an 

opportunity to analyze intellectual capital from the point of the resource approach view. Using comparative anal-

ysis of existing definitions of intelligence, the author gives in the paper its generalization characteristic, as the 

ability to mental generalizations of system of mental and practical actions. 

The paper states that intellectual capital as an economic phenomenon realizes itself through a certain status 

of its carrier, and this status is conditioned by the system of ownership and its structural links, the property with 

which the subject of intellectual property is connected. Based from this, the article analyzes in detail the use, 

disposal, ownership, alienation, exchange and assignment as a part of the fundamental structure of property from 

the perspective of intellectual property, its influence on intellectual capital and its evaluation. Throughout the 

article, a significant place is occupied by the question of the mechanism through which the essence and features 

of intellectual capital are revealed and implemented. 

The analysis made in the paper of the essence of intellectual capital as an economic phenomenon and the 

concept, conditional author's additions and clarifications regarding the approach to them. They consist of mean-

ingful and structural expansion of the approach to intellectual capital, as well as the use of features of a fundamental 

structure of property and intellectual property for the characterization of intellectual capital. 

Research of the complexity and qualitative diversity of the parts of intellectual capital revealed the variety of 

research approaches inherent to it, the most significant of which are: systemic, reproductive, dynamic, process, 

situational. 

Ключові слова: капітал, інтелектуальний капітал, інтелект, інтелектуальна власність, власність, 

структура власності. 

Keywords: capital, intellectual capital, intellect, intellectual property, property, ownership structure. 

 

Постановка проблеми. Кінець ХХ і початок 

ХХІ століть ознаменувалися фундаментальними 

змінами у підході до інтелектуального капіталу, 

який в економічній науці і в уявленнях підприємців 

набув статусу самостійної наукової категорії і прак-

тичного поняття у їх єдності. Генетично визначаль-

ним аспектом дослідження будь-якого економіч-

ного явища є науковий підхід до його поняття. Як 

свідчать існуючі економічні дослідження і прак-

тичні узагальнення, процес визначення сутності і 

економічного змісту стосовно поняття «інтелекту-

альний капітал» не є завершеним, що є одним із 

гальмуючих факторів максимально ефективного 

підходу до інтелектуального капіталу з позицій не 

лише науки, але й безпосередньої підприємницької 

і інших форм практичної діяльності.  

Зважаючи на складний системний характер 

інтелектуального капіталу, актуальність до-

слідження його як поняття і економічного явища та-

кож має системний характер і включає в себе:  

- актуальність методологічну, тобто необ-

хідність сформулювати такі наукові підходи до 

цього явища, які дозволяють визначити не лише 

його ознаки, але й рушійні сили; 

- актуальність науково-практичну, яка 

пов’язана з виявленням основоположних форм 

зв’язку сутності інтелектуального капіталу з прак-

тичними проявами цієї сутності; 

- актуальність регулятивну, вона включає в 

себе необхідність врахування і оцінки можливостей 

та ефективності впливу на інтелектуальний капітал.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

умовах перетворення інтелектуального капіталу в 

самостійний фактор виробничо-економічної діяль-

ності у вітчизняній і світовій економічній думці ви-

являється підвищений інтерес до проблем пізнання 

змісту інтелектуального капіталу як передумови 

обґрунтування його ключової ролі в дослідницьких 

і виробничих процесах сучасної економіки. В 

працях зарубіжних дослідників Е. Брукінга [4], Н. 

Драгонетті [22], Л. Едвінсона [20], які набули ста-

тусу класичних, і вітчизняних науковців Т. Бауліної 

[1], О. Бервено [2], Г. Білова [3], Ю. Гави [5] до-

сліджувалися матеріальні форми існування інтелек-

туального капіталу.  

Значне місце в дослідженні інтелектуального 

капіталу як економічного явища і поняття зайняли 

проблеми особистісного аспекту його структури в 

працях О. Кендюхова [8], Н. Климовича [9], Т. Стю-

арта [23]. Нового звучання набули деякі класичні 

праці, здобутки яких не втратили своєї значущості 

і можуть розглядатися поруч з сучасними науко-

вими дослідженнями, це праці: Г.В.Ф. Гегеля [6], О. 

Мамалуя [12], О. Шпенглера [19].  

Зазначені дослідження не лише відбивають 

певні досягнення у дослідженні сутності і особли-

востей інтелектуального капіталу, але й свідчать 
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про необхідність подальшої наукової розробки цієї 

проблеми. 

Формулювання цілей статті. Ціль статті по-

лягає в тому, щоб системно віднайти і уточнити уза-

гальнюючі ознаки інтелектуального капіталу як по-

няття і економного феномена з метою наукового 

підходу до них.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Методологічно повноцінний аналіз змісту поняття 

«інтелектуальний капітал» можливий за умови 

визначення таких його ключових складових як 

«капітал» і «інтелект». Що стосується капіталу, то, 

наприклад, Економічна енциклопедія України, да-

ючи визначення 28 різновидам капіталу, виходить 

із таких його «наскрізних» рис: участь у суспіль-

ному поділі праці; ринковий зв'язок між суб'єктами 

функціонування капіталу; оцінка діяльності як вит-

рат у грошовій формі; ринкові наслідки діяльності, 

що перевищують витрати; прибуток як цільова 

функція капіталу [7, с. 719-731]. Це означає, що 

ознаки капіталу виходять за рамки лише прибутко-

вого підходу до нього. Враховуючи такі обставини, 

автор приходить до висновку, що сучасним реаліям 

стосовно капіталу найбільш відповідає таке його 

визначення: «Капітал – це ресурси, що створенні в 

результаті виробничої діяльності і використову-

ються для виробництва товарів та послуг; товари, 

які безпосередньо не задовольняють потреб лю-

дини: інвестиційні товари та засоби виробництва» 

[11, стор. С-12]. В цьому визначенні не відби-

вається той факт, що ресурси капіталу створюються 

в результаті не лише виробничої діяльності, хоча 

сам ресурсний підхід має фундаментальне зна-

чення, особливо стосовно інтелектуального 

капіталу.  

Поняття «інтелект» відноситься до таких, які 

відбивають екзистенціальні якості особистості і 

тому використовується і на побутовому рівні, і різ-

ними науками. Щоб знайти інваріантні ознаки 

цього поняття, тобто такі, які не змінюють його сут-

ності в залежності від використання, а лише різно-

манітять прояв цієї сутності, доцільно привести на 

засадах компаративного порівняння його визна-

чені. В самій загальній формі це має такий вигляд. 

Загальновживаний аспект: «Мисленнєва 

здатність, розумове начало у людини» [10, с. 307].  

Філософія: «Інтелект – це здатність до мис-

лення, особливо до його вищих, теоретичних 

рівнів», при цьому під мисленням розуміється 

«процес опосередкованого й узагальненого відоб-

раження свідомістю людини предметів і явищ 

об’єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях 

зв’язках і відносинах» [18, с. 184, 291].  

Соціологія: «Інтелект передбачає здатність ми-

сленого відчуження від безпосереднього досвіду, 

рух від прагматики руху, володіння всезагальним 

цінностями, що виростають із професіональної за-

мученості» [17, с. 116].  

Психологія: «Інтелект є здатністю до мис-

лення, тобто до активного відбиття об’єктивної ре-

альності, яке полягає в цілеспрямованому, опосе-

редкованому і узагальненому відображені суб’єк-

том істотних зв’язків і відносин дійсності, в 

творчому створенні нових ідей, прогнозуванні 

подій та способів діяння [15, с. 71].  

Не дивлячись на певну різницю, у визначенні 

інтелекту є загальні світоглядні риси. По-перше, всі 

вони розглядаюсь інтелект як ресурс («здатність»), 

по-друге, визнають активну роль самої особистості 

у його формуванні, по-третє, підкреслюють його 

реальну діяльнісну природу. Зважаючи на це, інте-

лект пропонується розглядати як здатність до роз-

умових узагальнень, які стають ланкою системи са-

мостійних розумових і практичних дій. 

В умовах суспільного поділу праці інтелект на 

кожному його рівні діє по-різному та має тут свою 

специфіку і значення. Відповідно з цим, розгляд 

інтелекту особистості має бути доповнений розгля-

дом інтелекту спільнот. 

За соціологічним визначенням, інтелект спіль-

ноти – це «порівняно стійка форма спільної розумо-

вої діяльності людей, яка визначає рівень їхньої 

спільної творчості, прийняття і реалізації рішень, 

розуміння самих себе, інших людей і спільностей, 

навколишнього світу» [17, с. 207]. 
Із наведеного визначення випливає, що інте-

лект спільноти – не просто сума індивідуальних 
інтелектів, а цілеспрямована відкрита система 
взаємодії, рівень функціонування і віддача якої 
визначається не стільки індивідуальними здібно-
стями людей, скільки інтелектуальними ко-
мунікаційними зв’язками між ними та всієї системи 
з оточенням. Підхід до спільності людей с позиції 
їх сукупного інтелекту обумовлює перехід на новий 
рівень розуміння інтелектуального капіталу, що є 
надзвичайно важливим для використання на прак-
тиці інноваційного ресурсу всіх його рівнів.  

Особлива значущість цього аспекту підходу до 
інтелектуального капіталу обумовлена тим, що 
функціонування інтелекту спільноти здійснюється 
на засадах так званого синергетичного ефекту си-
стемної взаємодії, згідно з яким він перевищує суму 
ефектів індивідуальних інтелектів, які входять до 
системи інтелекту спільноти [17, с. 208]. 

Зважаючи на економічні і соціальні націо-
нально-творчі обставини в Україні, дослідження 
цього аспекту спільнот має особливу актуальність. 
Під інтелектом нації усталено розуміти «сукупність 
здібностей і творчих обдарувань людей, їх 
освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі яких 
формується здатність народу засвоювати нові 
знання і інформацію і використовувати їх для ро-
звитку науки, культури, мистецтва, створення і 
впровадження нової техніки, застосування прогре-
сивних форм організації виробництва і праці, виро-
блення найоптимальніших рішень в усіх сферах 
суспільного життя. Передумовами формування 
інтелекту нації є дух народу, нації, енергія і 
підприємливість, рівень освіти, моральні й куль-
турні цінності та інше» [7, С. 671].  

В підсумковій таблиці 1 наведені визначення 
інтелектуального капіталу тих зарубіжних авторів, 
які вважаються класиками в його дослідженні, а та-
кож тих вітчизняних науковців, дисертації яких 
присвячені саме економічному змістові інтелекту-
ального капіталу. Розміщення наведених в таблиці 
формулювань здійснене в порядку дат їх оприлюд-
нення. 
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Таблиця 1 

Зміст поглядів на поняття «інтелектуальний капітал» 

Автор Зміст визначення 

Л. Едвінсон та М. 

Маллоне [20] 

Інтелектуальний капітал - володіння знаннями, досвідом, організаційними техно-

логіями, відносинами зі споживачем та професійними навичками, які забезпечу-

ють фірму компетентною перевагою на ринку. 

Г. Руз, Д. Руз, Н. 

Драгонетті, Л. 

Едвінсон [22] 

Інтелектуальний капітал включає приналежні індивідууму ті нематеріальні ак-

тиви, які генеруються через компетенцією і відображають навички, освіту, особи-

сте ставлення до роботи, інноваційність та відкритість до змін. 

Т. Стюарт [23]  

Інтелектуальний капітал є структурним капіталом, що виступає як безпосереднє 

надбання фірми у формі суми усіх знань співробітників які надають їй переваги 

на ринку. 

Е. Брукінг [4] 

Інтелектуальний капітал являє собою нематеріальні активи підприємства, на-

явність яких забезпечує конкурентні переваги і без яких неможливе 

функціонування компанії. 

О. Бервено [2] 

Інтелектуальний капітал - сукупність взаємозв'язків і взаємодій при використанні 

основних елементів нематеріальних активів (інтелектуальна власність, людські, 

інфраструктурні та ринкові активи, соціальна пам'ять) і знарядь інтелектуальної 

діяльності, створюючих фірмі конкурентні переваги. 

В. Кендюхов [8] 

Інтелектуальний капітал є здатністю створювати нову вартість інтелектуальних 

ресурсів підприємства, які представлені людським і машинним інтелектом, а та-

кож інтелектуальними продуктами, що створені самостійно або залучені як засоби 

створення нової вартості. 

Г. Білов [3] 
Інтелектуальний капітал - фактична та перспективна можливість задіяння 

підприємством своїх нематеріальних активів. 

Ю. Гава [5] 

Інтелектуальний капітал - це людський та технологічний (структурний) капітал, 

наслідком взаємодії яких є інтелектуальний продукт, результат інтелектуальної 

діяльності в процесі використання інтелектуальної технології. 

Т. Бауліна [1] 

Інтелектуальний капітал - є такою ідентифікацією капіталу, яка передбачає агре-

гований розвиток економічної системи за рахунок задіяння знання, ефек-

тивнішого засобу соціально-перетворюючої дії та інтенсифікації процесів забез-

печення суспільної рівноваги, сталого розвитку і прогресу. 

Н. Климович [9] 

 

Інтелектуальний капітал - це наукові та повсякденні знання персоналу підприєм-

ства, які здатні створювати високотехнологічну, наукоємну продукцію та збіль-

шують вартість сукупного капіталу підприємства. 

 

Розгляд зазначених позицій визначення еко-

номічного змісту інтелектуального капіталу дозво-

ляє зробити такі висновки. По-перше, лише в за-

рубіжних дослідженнях [4; 20; 22; 23] мається, хоча 

і в неповній формі, формулювання цільової 

функції, притаманної саме інтелектуального 

капіталу (здобуття переваг на ринку). По-друге, у 

вітчизняних дослідників, з точки зору участі інте-

лектуального капіталу в суспільному поділі праці, 

така участь розглядається лише з внутрішньо обме-

жених позицій мікрорівня. По-третє, переважаю-

чим є погляд, що втіленням інтелектуального 

капіталу виступають лише нематеріальні активи [2; 

3; 4; 23]. Це не лише значно звужує оціночні мож-

ливості ефективності, але й дещо обмежує пошук 

нових джерел ефективності, які і якісно, і кількісно 

притаманні інтелектуальному капіталу.  

Інтелектуальний капітал є системою, до якої 

входять досить різнорідні ланки, кожна з них вико-

нує свої функції. Це ставить питання про співвідно-

шення цілого і частини. Необхідність цього є особ-

ливо актуальною, оскільки зв'язок частин в системі 

інтелектуального капіталу та їх функціонування 

здійснюється за принципами взаємодії ланок ор-

ганізму. З приводу цього, користуючись загаль-

ними принципами холістичного взаємозв’язку 

цілого і частини, можна стверджувати, що частина 

сама по собі не має фундаментального значення і 

набуває його, лише відбиваючи в собі основопо-

ложні вимоги цілого, а ціле, щоб не бути механіч-

ною, нежиттєздатною сукупністю окремих ланок, 

повинне в свою чергу відбивати і реалізовувати кін-

цеве призначення частин [6, с. 301-312; 14, с. 44-51].  

Зважаючи на розглянуті позиції, пропонується 

таке визначення інтелектуального капіталу: «Інте-

лектуальний капітал являє собою потенціал 

цілісного діяльнісного втілення можливостей інте-

лекту стосовно всіх рівнів суспільного поділу праці 

у формі його матеріальних і нематеріальних про-

явів на засадах принципів функціонування капіталу 

у їх єдності з інтересами суспільства». 

Будь-яке визначення інтелектуального 

капіталу не дає відповіді на питання про те, у формі 

якого феномену він проявить себе в економічному 

житті. Відповідь на це питання криється в тому, що 

інтелектуальний капітал існує у формі потенціалу 

особистостей, який потім ними втілюється в пев-

ному матеріальному або нематеріальному продукті. 

Зважаючи на це, інтелектуальний капітал як еко-

номічне явище виявляє і реалізує себе через певний 

економічний статус його носія. В свою чергу, цей 

статус породжується тим,що особистості «мають 

стосовно один одного наявне буття лише як влас-

ники» [6, с. 99]. А це означає, що лише через 
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взаємини з власністю можна розкрити природу 

інтелектуального капіталу як економічного явища.  

Найбільш сприйнятим підходом до власності є 

звернення до формулювання її в державних зако-

нах. В законодавчих актах України власність визна-

чається шляхом переліку тих об’єктів, на яку існує 

право власності. Типовим є таке визначення: «влас-

ність означає активи будь-якого роду, матеріальні 

або нематеріальні, рухомі або нерухомі, відчутні 

або не відчутні, а також юридичні документи або 

акти які посвідчують право на такі активи, або 

участь у них» [16, с. 77]. При визначені інтелекту-

альної власності також типовим є перелік об’єктів, 

що створюються або використовуються в певних 

сферах діяльності. В Законі України про культуру - 

це твори літератури та мистецтва, в Договорі до 

енергетичної хартії – авторські та суміжні права, 

товарні знаки, промислові креслення, патенти, всі 

форми необнародуваної інформації [16, с. 208]. 

На наш погляд, найбільш сприйнятним є 

визначення інтелектуальної власності, що по-

дається в ст. 2 «Конвенції про заснування Все-

світньої організації інтелектуальної власності», в 

якій інтелектуальна власність визначається як «су-

купність всіх прав, що відносяться до інтелектуаль-

ної діяльності у виробничій, науковій, літературній 

і художній галузях» [16, с. 208]. Дане визначення, 

хоча і правової спрямованості, може бути і до-

слідницьким і практичним орієнтиром у підході до 

інтелектуальної власності, оскільки воно виходить 

із існування інтелектуальної складової у всіх сфе-

рах діяльності і є джерелом системного підходу до 

інтелектуальної власності, а відповідно і до інте-

лектуального капіталу.  

Найпоширеніше дослідницьке визначення 

власності як історично обумовленої форми при-

своєння охоплює значну кількість підходів до неї. 

Це означає необхідність щодо власності до-

сліджувати її на засадах фундаментальної струк-

тури власності як економічного явища. [12, с. 13-

24]. 

Висхідним елементом в цій структурі, який 

визнається таким науковою думкою, починаючи 

від Г.В.Ф. Гегеля і включаючи сучасних до-

слідників, є користування (використання), під яким 

розуміються безпосереднє ставлення до речі та її 

зміни під впливом праці, що спрямовані на отри-

мання корисного ефекту для задоволення певних 

потреб. Без цього відношення неможливі, за визна-

ченням, ніякі інші [12, с. 15].  

Специфіка капіталу полягає у використанні 

найманої робочої сили, але використовувати її 

можна лише розпоряджаючись нею. Розпо-

рядження є тим відношенням, що визначає специ-

фіку користування робочою силою та тими ма-

теріальними умовами праці, які вона застосовує. 

Цей аспект власності є глибинним джерелом успіш-

ної підприємницької діяльності і фундаментальної 

ролі в ній використання інтелекту. При цьому 

розпорядження стосовно інтелектуального 

капіталу, як і капіталу взагалі, здійснюється не за-

ради самого розпорядження, а для отримання при-

бутку.  

За умови коли користування і розпорядження 

здійснюється різними суб’єктами, що виступає од-

нією з ознак капіталу, виникає необхідність у ви-

никненні володіння. Воно є, з економічної точки 

зору, синтезом користування і розпорядження, при 

цьому кожен володар завжди є розпорядником, але 

не обов’язково розпорядник є володарем. Цей ас-

пект має особливе значення стосовно інтелектуаль-

ної власності як засади існування інтелектуального 

капіталу.  
Знання, уміння, навички та інші якості особи-

стості, які необхідні при затратах нею енергії в про-
цесі діяльності, в решті решт отримують своє 
існування в продуктах цієї діяльності. Але продукт 
створюється для задоволення певних потреб, яке в 
умовах суспільного поділу праці зазвичай 
здійснюється шляхом обміну створюваними про-
дуктами. Передумовою такого задоволення є його 
відчуження з боку володаря продукту і привлас-
нення з боку його споживача. Специфіка відчу-
ження і привласнення, оскільки мова йде про інте-
лектуальну власність, відіграє особливу роль сто-
совно особливостей функціонування 
інтелектуального капіталу. Вона полягає в тому, що 
відчуження завжди здійснюються через володіння, 
через єдність користування і розпорядження інте-
лектом, тобто через процес, в якому суб’єкти кори-
стування і розпорядження мають не лише власні ін-
тереси, але й власний вплив. Це неминуче пород-
жує прагнення власників передумов існування 
інтелектуального капіталу до прибутку. Підсумову-
ючи, можна зробити висновок, що інтелектуальна 
власність, як сутнісна характеристика феномену 
інтелектуального капіталу, в порядку зростання 
складності її змісту, виступає у формі користу-
вання, розпорядження, володіння, відчуження і 
привласнення щодо створеного ним продукту з кін-
цевою метою отримання прибутку.  

В інтелектуальній власності відрізняють кіль-
кісну та якісну її сторони. Під кількісною стороною 
розуміються різноманітні об’єкти інтелектуальної 
власності (патенти, ліцензії, проекти, «ноу-хау», 
тощо), а якісною виступають «економічні відно-
сини, які виникають і розвиваються з приводу при-
власнення різних об’єктів інтелектуальної влас-
ності в усіх сферах суспільного відтворення» [7, с. 
671], тобто в виробництві, розподілі, обміні, спожи-
ванні. Зазначені сфери суспільного відтворення є 
ланками матриці, на засадах якої має системно, з 
метою вияву емерджентного ефекту, досліджува-
тися і оцінюватися інтелектуальний капітал як еко-
номічне явище.  

Висновки із цього дослідження. Підсумову-
ючи здійсненний в статті аналіз сутності інтелекту-
ального капіталу як економічного явища і поняття, 
доповнення і уточнення підходу до них полягають 
в наступному: 

- у змістовному розширенні підходу до інте-
лектуального капіталу шляхом включення до форм 
його діяльнісних економічних спільнот, вплив яких 
на прояв сутності інтелектуального капіталу си-
стемно не розглядався; 

- у використанні фундаментальної структури 
власності і інтелектуальної власності для характе-
ристики інтелектуального капіталу як економіч-
ного явища і вияву напрямів його оцінки; 
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- дослідження складності інтелектуального 
капіталу як економічного явища і поняття і якісного 
різноманіття його виявили притаманне щодо нього 
різноманіття дослідницьких підходів, найбільш 
суттєвими з яких є: системний, відтворювальний, 
динамічний, процесний, ситуаційний; 

- у підході до понять «капітал» та «інтелект» 
уточнено формування поняття «інтелектуальний 
капітал» в напряму розширення можливостей до-
слідження його сутності та ефективності. 
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Анотація 

Обґрунтовано проблему відсутності єдиного дієвого інструменту визначення рівня ефективності ме-

неджменту персоналу. Розроблено методичний підхід щодо оцінки процесів ефективності менеджменту 

персоналу на підприємстві, який складається з таких етапів: формування системи показників оцінки ефек-
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тивності менеджменту персоналу на підприємстві; визначення інтегральних показників рівня ефектив-

ності менеджменту персоналу; формування кластерів підприємств на основі інтегральних показників рівня 

ефективності процесів менеджменту персоналу; виявлення закономірностей та трендів, розробка заходів, 

спрямованих на підвищення рівня ефективності менеджменту персоналу на підприємствах. Охарактери-

зовано та проаналізовано наявні в науковій літературі підходи до оцінювання ефективності менеджменту 

персоналу. Узагальнено характеристики ефективності процесів менеджменту персоналу. Обґрунтовано 

переваги запропонованого методичного підходу щодо оцінки процесів ефективності менеджменту персо-

налу на підприємстві та окреслено можливості його використання у практиці вітчизняних суб’єктів госпо-

дарювання. 

Abstract 

The problem of lack of a single effective tool for determining the level of personnel management efficiency 

is substantiated. The methodical approach on an estimation of processes of personnel management efficiency at 

the enterprise which consists of such stages is developed: formation of system of indicators of an estimation of 

personnel management efficiency at the enterprise; determination of integrated indicators of the personnel man-

agement efficiency level; formation of clusters of enterprises on the basis of integrated indicators of the efficiency 

level of personnel management processes; identification of patterns and trends, development of measures aimed 

at improving the personnel management efficiency in enterprises. The available approaches to evaluating the per-

sonnel management efficiency in the scientific literature are characterized and analyzed. The characteristics of the 

personnel management efficiency processes are generalized. The advantages of the proposed methodological ap-

proach to assess the personnel management efficiency in the enterprise and outline the possibilities of its use in 

the practice of domestic businesses are grounded. 

Ключові слова: функціональна підготовка, менеджмент персоналу, підприємство,ефективність, ме-

тодичний підхід, оцінювання, інструмент. 

Keywords: functional training, personnel management, enterprise, efficiency, methodical approach, evalua-

tion, tool. 

 

Вступ. Ефективне використання персоналу на 

сьогодні є одним з найпотужніших фундаментів 

конкурентної переваги підприємства, що дозволяє 

досягати його стратегічних організаційних цілей. 

Незважаючи на поширеність у сучасних наукових 

напрацюваннях дослідження такого поняття, як 

ефективність менеджменту персоналу, відсутній 

єдиний підхід до її оцінювання. Пояснюється це 

існуючою проблемою вибору однозначної системи 

показників оцінки ефективності менеджменту пер-

соналу та труднощами збору статистичних даних 

щодо управління персоналом на підприємствах че-

рез їх конфіденційність. Отже, впровадження 

новітніх методів об'єктивної оцінки ефективності 

менеджменту персоналу не просто набуває особли-

вого значення – вона стає надзвичайно важливою 

процедурою на підприємстві. 

Детальний аналіз сучасних економічних робіт 

з даної проблематики підтверджує наявність безлічі 

підходів до оцінки ефективності менеджменту пер-

соналу промислових підприємств, на що вказує від-

сутність схожості в існуючих трактуваннях 

сутнісних характеристик цього поняття. Ком-

плексно вивчаючи категорію «ефективність» було 

виявлено, що вся різноманітність досліджених 

міркувань стосовно даного поняття базується на 

виокремленні напрямів функціонування системи 

менеджменту підприємства. Враховуючи це, можна 

відзначити, що доцільно розглядати різні види 

ефективності менеджменту персоналу підприєм-

ства, серед яких найбільш впливовими є: еко-

номічна, соціальна, організаційна, управлінська. 

Детальне вивчення та систематизація 

напрацювань відомих вчених у галузі менеджменту 

персоналу дозволили узагальнити та обґрунтувати 

існуючі підходи щодо оцінки ефективності ме-

неджменту персоналу підприємства. Їх ґрунтовний 

аналіз дав можливість визначити 4 напрямки: 1) си-

стемний підхід (Т. Балановська, Н. Беляцькій, Р. 

Вдовиченко, І. Горбачова, Т. Мостенська, 

В. Рульєв, Т. Сергієнко Ю. Сурмін, Р. Хасти); 2) 

цільовий підхід (О. Амосов, М. Армстронг, Л. Ба-

лабанова, В. Галенко, Д. Гест, Дж. Іванцевич, Дж. 

Коул, А. Лобанов, Г. Одінцова, И. Макарова, В. 

Рульєв, И. Самигін, O. Сардак); 3) витратний підхід 

(Ю. Одегов, Л. Карташова, Г. Побережна); 4) ре-

сурсний (Л. Лазаренко, С. Мордовін, И. Хентце); 5) 

зацікавлених сторін (А. Азриліян, Т. Боровик, В. 

Жильченкова, Р. Марр, А. Фліастер). 

На сьогодні проблема оцінки ефективності ме-

неджменту персоналу має певну складність, що по-

яснюється відсутністю однозначного теоретичного 

і практичного вирішення. Так, при дослідженні та 

оцінюванні ефективності менеджменту персоналу 

практично не можливо врахувати значні резерви ін-

тенсивності роботи кожного окремого працівника, 

які можуть змінюватися та залежати від його ба-

жань, натхнення, настрою, задоволеності працею. 

Враховуючи це, а також в контексті майбутнього 

формування дієвого механізму організаційно-еко-

номічного забезпечення ефективності менедж-

менту персоналу на промислових підприємствах, 

запропоновано методичний підхід щодо оцінки 

ефективності процесів менеджменту персоналу 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Отже, врахову-

ючи відсутність єдиного дієвого інструменту 

визначення рівня ефективності менеджменту пер-

соналу, розроблено методичний підхід щодо оцінки 

процесів ефективності менеджменту персоналу на 

підприємстві, схема якого представлена на рис. 1. 

Зазначимо, що для кожного етапу було визна-

чено аналітичний інструментарій (набір методів) 

для проведення дослідження й отримання якісних 
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та коректних результатів. Застосування даного під-

ходу щодо оцінки ефективності менеджменту пер-

соналу дозволяє не тільки визначити основні зако-

номірності та тренди, що існують на вітчизняних 

промислових підприємствах, але й використати от-

римані результати з метою вдосконалення забезпе-

чення ефективності менеджменту персоналу на 

стратегічному та тактичному рівнях. 

Першим етапом запропонованої схеми є фор-

мування системи показників оцінки ефективності 

менеджменту персоналу на підприємстві.  

Так, у своїй роботі Г. Дудукало [1] ефек-

тивність управління персоналом визначає в розрізі 

дев’яти функцій управління персоналом за 

відповідними індикаторами: аналіз та планування 

персоналу; набір персоналу; відбір персоналу; ате-

стація та оцінювання кадрів; організація трудових 

відносин; мотивація персоналу; створення умов 

праці; інформаційне забезпечення; розвиток і нав-

чання персоналу. 

Л. Ніколаєнко [2] також досліджує ефек-

тивність менеджменту персоналу з використанням 

широкого кола методів та дає їй статистичну оцінку 

з метою прогнозування виробітку на 1 працівника 

та плинності персоналу залежно від значень фактор-

них показників (склад персоналу, розвиток персо-

налу, організаційно-структурні та соціальні показ-

ники). 

Н. Гавкалова відповідно до представленого в 

дослідженні [3] соціально-економічного механізму 

ефективності менеджменту персоналу пропонує 

визначити головні рушійні сили (фактори), що впли-

вають та обумовлюють рівень ефективності менедж-

менту персоналу та дослідити величини цих факторів 

на підприємствах. Тим самим стає можливим про-

гнозування структурних змін ефективності ме-

неджменту персоналу та визначення необхідності 

інвестування у розвиток інтелектуального капіталу. 

 

 
Рис. 1. Схема методичного підходу щодо оцінки ефективності процесів менеджменту персоналу 

підприємства 
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налу на підприємстві та об-
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найм персоналу; адаптація 
персоналу; оцінка персо-
налу; рух персоналу; розви-
ток персоналу; винагорода 
персоналу) 

Формування кластерів 
підприємств на основі інте-
гральних показників рівня 
ефективності процесів ме-

неджменту персоналу 
 

Евклідова відстань та метод Уорда, по-
будова дендограм, метод k-means 

Виявлення закономірно-
стей та трендів, розробка за-
ходів, спрямованих на підви-
щення рівня ефективності ме-

неджменту персоналу на 
підприємствах 

 

ІІ
 

ІІ
І 

ІV
 

Аналіз і синтез, індукція і дедукція, 
логічне узагальнення 

Таксономічний аналіз (використання 4х 
класів-ознак: стимулятори, дестимулятори, 
екстрематори-стимулятори, екстрематори-

дестимулятори) 

Етапи Аналітичний інструментарій 



18 Slovak international scientific journal # 47, (2020) 

Так, В. Лук’янихін запропонував склад показ-

ників, який усебічно відображає ефективність ме-

неджменту персоналу в економічному, ор-

ганізаційному та соціальному аспектах [4]. Іншої 

точки зору додержується А. Крамаренко, яка мо-

дифікувала та адаптувала традиційну систему зба-

лансованих показників до завдань дослідження 

стратегічного управління персоналом вітчизняних 

підприємств, та виокремила наступні групи: еко-

номічна складова, мотиваційна складова, ефек-

тивність процесів управління персоналом та «ро-

звиток/навчання». Акцентуючи увагу на нівелю-

ванні основних недоліків існуючих підходів до 

оцінки ефективності менеджменту персоналу зав-

дяки використанню запропонованого підходу, се-

ред яких головним є відсутність механізму відбору 

показників для оцінки, автор, у свою чергу, по 

кожній складовій використовує необґрунтований 

комплекс показників. 

Російські вчені М. Глазов, І. Фірова, О. 

Істоміна визнають правильною точкою зору про те, 

що найбільш загальними показниками ефектив-

ності менеджменту персоналу, можуть вважатися 

головні економічні показники діяльності підприєм-

ства [5, с. 180], до яких відноситься: продуктивність 

праці, зарплатоемкість продукції, вартість персо-

налу управління на рубль реалізації продукції, при-

буток на рубль реалізації продукції, відсоток плин-

ності. Окрім цього, для більш ретельного аналізу і 

формулювання відповідних висновків можуть бути 

залучені додаткові показники оцінки стану персо-

налу, які науковці пропонують згрупувати в такі ос-

новні групи: додаткові показники руху персоналу 

(коефіцієнти інтенсивності обороту з прийому, з 

вибуття, заміщення кадрів); показники техніки без-

пеки і виробничого травматизму (кількість травм і 

нещасних випадків); показники стану здоров'я 

працюючих (число профзахворювань, витрати за 

листками непрацездатності тощо); показники дис-

ципліни праці (кількість запізнень на роботу, число 

пропусків днів роботи без поважних причин); по-

казники задоволеності працею (коефіцієнти задово-

леності, кількість поданих скарг, кількість кон-

фліктів у відділах і робочих колективах, зростання 

укладених шлюбів і кількості народжених дітей); 

показники статево-вікової структури персоналу 

(кількість чоловіків і жінок серед працюючих, кіль-

кість і динаміка за віковими групами, кількість ба-

гатодітних матерів, неповних сімей тощо); показ-

ники кваліфікаційного складу кадрів (питома вага 

інженерно-технічних працівників, число 

працівників з вищою, середньою і іншою про-

фесійною освітою, середній тарифний коефіцієнт 

робітників і виконуваних робіт); показники твор-

чого потенціалу кадрів (кількість поданих раціо-

налізаторських пропозицій, заявок на відкриття і 

винаходи, кількість нагород і почесних грамот за 

інновації); показники оцінки діяльності безпосе-

редньо відділу управління персоналом 

(відповідність нормативу чисельності відділу в за-

гальному числі працівників апарату управління 

підприємства, рівень співпраці відділу з іншими 

підрозділами організаційної структури управління 

(визначається кількістю регулярно проведених за-

ходів), наявність у відділі штатних посад соціаль-

них психологів, менеджерів по персоналу, викори-

стання ними сучасних методів науки управління 

персоналом, динаміка витрат по відділу на нав-

чання, підвищення кваліфікації, стажування за кор-

доном, кількість розроблених відділом інструкцій, 

положень, методик з питань управління персона-

лом). 

Досліджуючи напрацювання Н. Василеньки та 

Г. Черевка, акцентуємо увагу на важливому вис-

новку, зробленого в результаті факторного аналізу 

ефективності використання персоналу: «головний 

резерв зростання продуктивності праці – збіль-

шення оплати праці» [6]. 

Із застосуванням сценарного підходу до-

сліджує ефективність використання потенціалу 

економічних кадрів І. Зинов’єв. Особливістю його 

підходу є врахування факторів-індикаторів, 

цільових та управляючих факторів, що дозволяє: 

здійснити експерту оцінку взаємодії елементів си-

стеми «ефективність використання потенціалу еко-

номічних кадрів сільським господарством» – «еле-

менти внутрішнього і зовнішнього середовищ 

соціально-економічного розвитку аграрного вироб-

ництва»; побудувати матриці прискорення і галь-

мування дії факторів; розробити когнітивну мо-

дель; визначити матриці суміжності й знаково-

орієнтованого графа; змоделювати імпульсний 

процес на основі сценарного підходу [7]. 

Іншої точки зору додержується С. Олійник, 

який у своєму напрацюванні «Теорія та практика 

менеджменту персоналу» [8, с. 321] для визначення 

економічної ефективності стосовно менеджменту 

персоналу пропонує оцінювати: досягнення пев-

ного результату діяльності за допомогою 

спеціально підібраного, навченого та мотивованого 

колективу; досягнення цілей, поставлених перед 

менеджментом персоналу, з мінімальними витрат-

ами коштів; вибір найбільш ефективних методів 

менеджменту персоналу, що забезпечують резуль-

тативність самого процесу менеджменту. Таким чи-

ном, узагальнений аналіз показників оцінки ефек-

тивності менеджменту персоналу, дозволив зро-

бити наступні висновки: 

Враховуючи те, що кількість показників у 

сформованій системі повинна мати необхідний та 

доцільний об’єм, щоб, з одного боку, не знижувати 

вірогідність та точність результатів оцінки, а з ін-

шого – не збільшувати витрати на проведення 

вимірів і обчислень, сформовано наступну сукуп-

ність показників оцінки ефективності менеджменту 

персоналу.  

Відрізняються за своїм складом критерії ефек-

тивності, що запропоновані С. Олійником [8, с. 

325]: термін окупності витрат; розміри приросту 

доходів; мінімум поточних витрат; максимум при-

бутку; мінімізація витрат на випуск продукції за 

рахунок витрат на робочу силу. 

Враховуючи те, що ефективно діюча система 

менеджменту персоналу повинна складатися з аб-

солютно всіх процедур по роботі з персоналом, по-

чинаючи з визначення та складання основних ідей 
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з взаємодії адміністрації та керівництва з співробіт-

никами та закінчуючи звільненням працівників, 

важливим елементом дослідження є обґрунтування 

показників оцінки ефективності менеджменту пер-

соналу за процесами, які повинні чітко 

функціонувати та взаємодіяти між собою. Таким 

чином, узагальнена характеристика ефективності 

процесів менеджменту персоналу представлена в 

табл. 1.  

Головною властивістю набору запропонова-

них показників, що характеризують різні процеси 

ефективності менеджменту персоналу, є їх багато-

критеріальність та відповідно різноспрямованість в 

контексті оцінки якості кадрових процесів на 

підприємстві. Так, заплановане збільшення значень 

одних показників веде до небажаної зміни інших, 

що у підсумку ускладнює вибір компромісного 

управлінського рішення.  

 

Таблиця 1 

Узагальнена характеристика ефективності процесів менеджменту персоналу із зазначенням відповідних 

показників 

ЕПМП Характеристика 

Ефек-

тивність HR-

стратегії (кад-

рова політика) 

Передбачає оцінку якості функцій, пов'язаних з розробкою кадрової політики і 

стратегій менеджменту персоналу, а також функцій, спрямованих на аналіз потенціалу 

персоналу та ринку праці в цілому 

Ефек-

тивність 

відбору, 

набору і 

найму персо-

налу 

Передбачає оцінку організації кадрового планування діючого персоналу, пла-

нування і подальше прогнозування існуючої потреби в нових кадрах, визначення рівня 

організації найму працівників, забезпечення співбесіди, кількісну та якісну оцінку 

ефективності відбору і прийому на підприємство кадрів 

Ефек-

тивність адап-

тації персо-

налу 

Передбачає оцінку швидкості введення в посаду нового працівника та його при-

стосування до нової корпоративної культури, визначення результативності здійснення 

заходів, спрямованих на адаптацію нових кадрів 

 Ефек-

тивність 

оцінки персо-

налу 

Передбачає оцінку процесу організації раціонального використання персоналу, 

визначення відповідності кваліфікації робітника посаді, яку він займає, аналіз ма-

теріально-технічного та діловодного забезпечення системи менеджменту персоналу. 

Важливими для оцінки є також такі функціональні процеси: аналіз і подальше регулю-

вання як особистісних, так і групових трудових взаємин нинішніх співробітників того 

чи іншого підприємства; аналіз відносин безпосередньо керівників 

Ефек-

тивність руху 

персоналу 

Передбачає оцінку раціонального використання і розподілу персоналу за існую-

чими на підприємстві підрозділами, управління зайнятістю в цілому і облік прийому, 

переміщення, звільнення кожного із працівників. Окрім цього включає аналіз процесу 

просування тих чи інших співробітників по кар'єрних сходах і організації резерву 

кадрів. 

Ефек-

тивність ро-

звитку персо-

налу 

Передбачає оцінку інтенсивності підвищення кваліфікації персоналу на 

підприємстві,швидкості професійної орієнтації працівників, визначення рівня онов-

лення, накопичення та збагачення інтелектуального капіталу підприємства. Важливою 

передумовою здійснення ефективного навчання, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації персоналу є якісна періодична оцінка. 

Ефек-

тивність вина-

городи персо-

налу 

Передбачає оцінку рівня застосування всіх форм матеріального стимулювання, 

аналіз якості процесів: управління мотивами поведінки працівників, нормування і та-

рифікації  

Ефек-

тивність вина-

городи персо-

налу 

процесу виробництва, розробки системи заробітної плати, організації морально 

позитивного підкріплення персоналу у вигляді заохочень, розвитку організаційної 

культури працівників і їх фізичним вихованням, а також забезпеченням охорони відпо-

чинку. 

 

Для ефективного вирішення такої задачі та 

аналізу багатокритеріальних процесів більшість 

вчених використовує метод таксономії, орієнтова-

ний на дослідження об'єктів з великим числом різ-

норідних ознак, що по різному впливають на «ефе-

ктивність» цих об'єктів. 

З метою забезпечення інформаційної односп-

рямованості показників в теорії таксономії здійс-

нюється розділення показників на стимулятори (си-

туація, коли найкращими значеннями визначених 

показників є їх максимальні значення) і дестимуля-

тори (ситуація, коли найкращими значеннями пока-

зників є мінімальні значення, тобто ознаки, які га-

льмують розвиток) [9]. Але як зазначав О. Банду-

рка, досліджуючи питання економічної безпеки: 

«Спроби відшукати синтетичний показник еконо-

мічної безпеки є не продуктивними, тому що в цій 

справі кожна дрібниця може обернутися великими 

збитками. Можна мати відмінні показники 

соціально-психологічного стану колективу, 
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платіжної здатності, ефективну технологію і висо-

кий рівень науково-дослідних і конструкторських 

робіт, витрати на протязі кількох років десяток млн. 

грн. на розробку нового продукту, а ваш окремий 

розробник продасть його вашому конкуренту за 

кілька тис. доларів, що задасть вам мільйонні 

збитки і втрату конкурентної спроможності» [10, с. 

192]. 

Тому стає надважливим в процесі дослідження 

ефективності менеджменту персоналу врахувати 

наступне: є ознаки, що змінюють напрямок свого 

впливу на ефективність в залежності від свого чис-

лового значення і тому легко переходять з класу 

стимуляторів до класу дестимуляторів і навпаки. 

Для прикладу, проілюструємо наступну ситуацію: 

недостатня загальна кількість працівників відділу 

управління персоналом може не забезпечити вико-

нання завдань менеджменту персоналу в необ-

хідному обсязі і з потрібною якістю, тому для 

підвищення ефективності організації роботи даного 

відділу значення цього показника бажано збільшу-

вати, тому цей показник слід відносити до класу 

стимуляторів. Однак, якщо кількість працівників 

відділу управління персоналом буде занадто вели-

кою, то витрати на утримання апарату даного 

відділу стануть надмірними. Тоді для підвищення 

ефективності менеджменту персоналу значення да-

ного показника слід знижувати, що підтверджує 

його приналежність до класу дестимуляторів. В ре-

зультаті розглянутий показник може бути стимуля-

тором або дестимулятори в залежності від свого по-

точного значення. 

Отже, з метою нівелювання головних 

недоліків традиційного таксономічного аналізу, за-

безпечення математичної коректності та простоти 

застосування методу, стає актуальним урахування 

неоднозначності напрямків бажаних змін частко-

вих показників, що об'єднуються в єдиний показ-

ник, в контексті визначення таксономічного показ-

ника рівня ефективності менеджменту персоналу. 

Так, деякі вчені застосовують у своїх до-

слідженнях поняття «номінатори». Іншої точки 

зору додержуються В. Воробйов, В. Городнов, 

О. Фик, С. Побережний [11], які у свої роботах 

окрім стимуляторів та дестимуляторів для фор-

мування та визначення рівня розвитку використо-

вують такі класи ознак, як «екстрематори-стимуля-

тори» та «екстрематори-дестимулятори» (табл. 2). 

Блок-схема модифікованого алгоритму визначення 

таксономічного показника рівня ЕМП представ-

лена на рис. 2.  

Таблиця 2 

Характеристика класу ознак в контексті дослідження 

Клас ознак Вплив Характеристика 

стимуля-

тори 

+ ознаки, що позитивно впливають на ефективність менеджменту 

персоналу, того зростання досліджуваного показника є бажаним з точки 

зору оцінюваної латентної ознаки. 

дестимуля-

тори 

– 

 

ознаки, які знижують ефективність менеджменту персоналу, тобто 

зростання досліджуваного показника є небажаним з точки зору 

оцінюваної прихованої властивості  

екстрема-

тори-стимуля-

тори 

=+ ознаки, позитивний вплив яких на ефективність менеджменту пер-

соналу не є монотонним і може мати властивості стимулятора в тому 

випадку, коли значення ознак знаходяться ближче всього до оптималь-

них значень (мінімальна відстань) 

екстрема-

тори-дестиму-

лятори 

= – 

 

ознаки, негативний вплив яких на ефективність менеджменту пер-

соналу не є монотонним і може мати властивості дестимулятора в тому 

випадку, коли значення ознак знаходяться як найдалі від оптимальних 

значень (максимальна відстань) 

 

Отже, з метою представлення комплексного 

характеру оцінки ефективності менеджменту пер-

соналу підприємства запропоновано використову-

вати таксономічний аналіз з модифікованим алго-

ритмом, який дозволяє коректно диференціювати 

ознаки матриці спостережень та вивести інтегра-

льні показники за процесами менеджменту персо-

налу. 
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Рис. 2. Блок-схема модифікованого алгоритму визначення таксономічного показника рівня ЕМП 

 

Застосування саме таксономічного аналізу під-

тверджується наявністю умов, сприятливих для 

зменшення числа змінних. 

Сукупність показників-індикаторів оцінки 

ефективності менеджменту персоналу підприємс-

тва із зазначенням їх характеру впливу представ-

лена в табл. 3. Представлений нами підхід обчис-

лення інтегральної оцінки може бути використаний 

для прогнозування роботи кадрової служби і прий-

няття адекватних управлінських рішень. Наступ-

ним третім етапом є формування кластерів підпри-

ємств на основі інтегральних показників рівня ефе-

ктивності менеджменту персоналу для виявлення 

закономірностей та трендів, розробки заходів, спря-

мованих на підвищення рівня ефективності мене-

джменту персоналу на підприємствах, що є завдан-

ням останнього четвертого етапу. 

 

  

 Визначення елементів матриці 

спостережень 
 

Стандартизація значень еле-

ментів матриці спостережень 

Диференціація ознак  

матриці спостережень: вибір сти-

муляторів, дестимуляторів, екстема-

торів-стимуляторів та екстематорів-

дестимуляторів 

Побудова точки еталону  

рівня ЕМП 

Визначення відстані між окрем-

ими точками-одиницями і точкою 

Ze, що є еталоном розвитку  

Розрахунок інтегрального показ-

ника рівня ЕМП 

Для забезпечення точності і обґрунтованості оцінки 
важливо використовувати найбільш вагомі показники, що 
характеризують досліджувану латентну ознаку об’єктів – 
ЕМП 

Характеристика етапу Етапи 

Побудова рейтингу досліджува-

них підприємств 

Стандартизація дозволить позбавитися впливу одиниць 

вимірювання показників на результати таксономічного 

аналізу 

 

Даний етап є важливим для правильного встановлення 
еталона порівняння, з використанням основ економічної 
теорії необхідно визначитись, зростання яких показників є 
позитивним, а яких – негативним з точки зору оцінювання 
ЕМП 

Точка еталону є своєрідним орієнтиром для всіх 

об’єктів досліджуваної сукупності та відображає макси-

мально можливий, потенційний рівень латентної ознаки  
 

Визначення відстаней між усіма об’єктами і еталоном 
здійснюється у відповідності до обраної метрики (евклідова 
відстань). Знайдені відстані до еталону можна інтерпрету-
вати як інтегральні резерви підвищення ЕМП кожного 
об’єкту 

 

Формування впорядкованого списку досліджуваних 
підприємств, побудованого за зменшенням досліджуваної 
латентної ознаки 

 

Визначення міри схожості кожного об’єкта з еталоном, 

що відповідає значенню інтегрального показника рівня 

ЕМП 
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Таблиця 3 

Сукупність показників-індикаторів оцінки ефективності менеджменту персоналу підприємства 

Процеси 

МП 

Показники-індикатори Ознака 

Ефектив-

ність HR-

стратегії 

(кадрова 

політика) 

темп зростання продуктивності праці стимулятор 

коефіцієнт трудової дисципліни стимуля-

тор 

відповідність нормативу чисельності відділу управління персона-

лом в загальному числі працівників апарату управління підприємства 

стимулятор-

екстрематор 

узагальнюючий показник ефективності виробництва стимулятор 

Ефектив-

ність 

відбору, 

набору і 

найму пер-

соналу 

коефіцієнт укомплектованості кадрами стимулятор 

рівень забезпеченості підприємства кадрами стиму-

лято-екстрема-

тор 

частка посад закритих зовнішніми кандидатами стимуля-

тор-екстрема-

тор 

темп зростання частки незакритих вакансій дестимулятор 

Ефектив-

ність адап-

тації персо-

налу 

коефіцієнт адаптації екстрематор-

стимулятор 

коефіцієнт проходження випробувального терміну стимуля-

тор 

темп зростання тривалості періоду адаптації персоналу дестимулятор 

частка новачків, які працюють більше 1 року, з числа прийнятих 

протягом 2 років 

стимулятор 

Ефектив-

ність оцінки 

персоналу 

рівень виконання плану проведення оцінки персоналу стимулятор 

коефіцієнт дублювання функцій працівників дестиму-

лятор 

рівень відповідності середнього тарифного розряду виконуваних 

робіт середньому розряду персоналу 

стимулятор 

питома вага атестованих співробітників стимулятор 

Ефектив-

ність руху 

персоналу 

рівень організації робочих місць стимулятор 

коефіцієнт плинності кадрів дестиму-

лятор 

частка посад закритих внутрішніми кандидатами стимулятор 

темп зростання частки позаштатних працівників та сумісників  дестимулятор 

Ефектив-

ність ро-

звитку пер-

соналу 

коефіцієнт розвитку персоналу стимулятор 

коефіцієнт освітнього рівня працівників стимуля-

тор-екстрема-

тор 

частка працівників, які пройшли професійне навчання або підви-

щили кваліфікацію 

стимулятор 

частка витрат на навчання та підвищення кваліфікації стимулятор-

екстрематор 

Ефектив-

ність вина-

городи пер-

соналу 

коефіцієнт співвідношення середнього рівня заробітної плати до 

середнього рівня по галузі 

стимулятор-

екстрематор 

співвідношення темпів зростання продуктивності праці та за-

робітної плати 

стимуля-

тор-екстрема-

тор 

частка витрат на культурно-побутове обслуговування працівників 

у загальних витратах на персонал 

стимулятор-

екстрематор 

рівень соціальної забезпеченості працівників стимулятор-

екстрематор 

 

Залежно від способу кластеризації виділяють 

підходи на основі ієрархічних і ітеративних проце-

дур. Найбільш відомою серед ієрархічних процедур 

є агломеративна, сутність якої полягає в тому, щоб 

об'єднувати дві найбільш близькі одиниці сукуп-

ності. Результати представляються у вигляді денд-

рограмми, що відображає ієрархію структур, в яких 

одні кластери розглядаються як елементи інших з 

більшим значенням відстані. В якості міри подіб-

ності використовується Евклідова або Манхеттен-

ська відстань, хоча можливі й інші ознаки. Ітера-

тивні процедури оперують вихідними даними, вони 

більш прийнятні при багаточисельних сукупно-

стях. Як критерій оцінки якості класифікації вико-

ристовується ступінь збігу результатів угруповання 

за різними алгоритмами. 
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Висновки. Таким чином, запропонований ме-

тодичний підхід щодо оцінки процесів ефектив-

ності менеджменту персоналу на промисловому 

підприємстві включає: 1) формування системи по-

казників оцінки ефективності менеджменту персо-

налу на підприємстві та обґрунтування їх за 

відповідними процесами; 2) визначення інтеграль-

них показників рівня ефективності менеджменту 

персоналу (за процесами менеджменту персоналу: 

HR-стратегія; відбір, набір і найм; адаптація; 

оцінка; рух; розвиток; винагорода); 3) формування 

кластерів підприємств на основі інтегральних по-

казників рівня ефективності менеджменту персо-

налу; 4) виявлення закономірностей та трендів, ро-

зробка заходів, спрямованих на підвищення рівня 

ефективності менеджменту персоналу на підприєм-

ствах. Його застосування з одного боку дозволяє 

звести ряд показників до одного та дати однозначну 

оцінку сформованої ситуації, а з іншого прийняти 

остаточне рішення щодо кадрової політики при 

аналізі декількох кількісних оцінок процесів ме-

неджменту персоналу. 
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Abstract 

One of the important tasks of the energy complex of Ukraine is to maximize the use of renewable energy 

resources, in particular, biomass for biofuel production. The methodological approaches to calculating the eco-

nomic efficiency of waste for biofuel production compared to their traditional use Have been analyzed in the 

article. An own method of calculating the indicator of ecological and economic efficiency of waste processing at 

the state level and at the enterprise level was proposed. This methodology covers 5 main stages and is unique in 

comparison with existing analogues. The developed methodology can be applied at enterprises that intend to pro-

cess their own waste in order to obtain biofuels, in particular biogas, which will increase the economic profitability 

of production and reduce the harmful impact on the environment. 

Keywords: economic efficiency, waste, methodology, evaluation methods, biofuels. 

 

Introduction. In recent years, due to the tighten-

ing of environmental requirements, the expansion of 

the field of application of renewable energy sources is 

considered an important direction worldwide. A signif-

icant part of the Ukrainian industry is unprofitable, 

which is caused by structural political and economic 

crises, outdated equipment, high energy intensity and 

energy dependence of industrial facilities. To solve 

these problems, it is necessary to make changes in 

many areas, namely in the political, economic and so-

cial. In modern economic conditions, the economic and 

environmental components of the activity take the lead-

ing place. Analysis and assessment of environmental 

and economic efficiency as an important determinant in 

the transition to sustainable development is essential 

for the further development of the Ukrainian economy. 

Literature review. In connection with the global 

trends towards the transition to renewable technologies, 

reuse of resources and recycling, as well as issues re-

lated to efficient waste management, are actively re-

flected in scientific research, both from an environmen-

tal and economic point of view (Berezyuk S. [3], An-

tonenko V. [2], McConnell C.R. [12] et al.). 

Waste from the agricultural sector has its own char-

acteristics, in particular, it is predominantly organic and 

has a significant energy potential. The works of V. Den-

ysenko [4], G. Kaletnik [8, 9], S. Romanchuk [18], C. 

Zulauf [26], Yu. Kernasyuk [10] reflected the issues of 

using agricultural waste as raw material for biofuel pro-

duction. 

The paper is a continuation of the authors` re-

search [16; 17; 20-23] in accordance with R&D “Devel-

opment of the latest concept of the use of agricultural 

waste to ensure energy autonomy of agricultural enter-

prises” of Vinnytsia National Agrarian University. 

At the same time, despite the significant contribu-

tion of foreign and domestic scientists to the study of the 

problems of effective agricultural waste management, a 

comprehensive and detailed analysis of possible direc-

tions for the effective use of organic plant and animal 

waste from agricultural enterprises is necessary. 

Formulation of research objectives. The pur-

pose of the research is to develop methodological ap-

proaches for calculating the economic efficiency of 

waste use in biofuel production in comparison with 

their traditional use. The proposed methodology will 

have an integral character of assessing environmental 

and economic efficiency. 

Results. Waste recycling has a double purpose: on 

the one hand, it reduces the environmental burden on 

the environment, on the other hand, it has a positive ef-

fect on the financial condition of the enterprise, there-

fore we are talking about environmental and economic 

efficiency. 

According to research, in the modern economic 

literature, the concept of economic efficiency has a dif-

ferent interpretation, and such a concept as environ-

mental and economic efficiency is not fully disclosed. 

In its broad sense, environmental and economic effi-

ciency is the ratio of total economic and environmental 

costs to the integrated environmental and economic ef-

fect, a comprehensive assessment of the space and time 

of interaction of economic activity and the environment 

[5]. As a rule, environmental and economic efficiency 

is calculated using the appropriate indicator (E) (1):  

Е = Е0 – (А + В + С),    (1) 

Where: Е0 – general economic effect of the busi-

ness entity;  

А – the cost of environmental measures;  

В – losses from damage to the environment;  

С – cost of natural resources [25, p. 167].  

However, this indicator is not complete and takes 

into account only economic and ecological criteria of 

ecological and economic efficiency. At the same time, 

it is not necessary to take into account intangible ef-

fects, which are not always possible to present in mon-

etary terms. 

When assessing the environmental and economic 

efficiency of biofuel production from biomass waste, it 

is necessary to take into account a set of components, 

including economic, environmental, social, energy and 

political (Fig. 1). 
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In addition, in the process of assessing the envi-

ronmental and economic efficiency of waste pro-

cessing, it is important to observe the consideration of 

the issue in two planes: at the state level and at the level 

of a separate enterprise. 

In the EU countries, the processing of industrial 

waste in order to increase production efficiency takes 

an important place in terms of the volume of activity 

and socio-economic sense in the system of economic 

development. Thus, in European countries, production 

waste is now a very important resource, and their loss 

is a direct factor in reducing production efficiency at an 

enterprise or in the industry as a whole. [18, p. 323].  

 
Fig. 1. Components of the system of ecological and economic efficiency of biofuel production from biomass waste 

Source: formed by the authors on the basis of the analyzed literature 

 

Given the significant population growth rates (ac-

cording to UNDP (United Nations Development Pro-

gram) forecasts [14] by 2024 the world’s population 

will grow to 8 billion, and 10 billion people by 2056), 

the issue of providing mankind with energy resources 

is becoming especially urgent. At the same time, the 

high cost of traditional energy resources leads to an in-

crease in the cost of food products obtained in agricul-

tural production. The problem of rising prices for food, 

which is associated with the rise in prices for fuel and 

energy resources, can be largely solved by the use of 

biomass of agricultural origin as biofuel. Under these 

conditions, agricultural production solves a threefold 

problem: food production; production of energy re-

sources; improving the ecological situation by utilizing 

organic waste and ensuring a positive balance of humus 

in the soils of crop rotation. 

At the same time, a comprehensive solution to this 

problem is impossible without increasing the energy 

and environmental efficiency of technical and techno-

logical processes of energy production from biomass 

[19]. Currently, interest in alternative energy sources is 

growing in proportion to traditional fuel prices, the oil 

crisis and the fight against global warming have greatly 

contributed to the fact that the development of bioen-

ergy has become part of the political and economic 

plans of many countries. 

At the same time, Ukraine, despite the significant 

energy potential of biomass, is behind the world leaders 

in the field of bioenergy. Ukraine is the only large ag-

ricultural country whose biofuel production has de-

clined since 2010. The reason for the slow development 

of bioenergy in our country is the imperfect regulatory 

framework, insufficient level of state support for inno-

vation and development of bioenergy, lack of public 

awareness in the field of biotechnology and lack of 

credit and financial support. 

It should be noted that agricultural enterprises can 

produce gaseous fuels – biogas, biomethane, generator 

and pyrolysis gases; liquid fuels – diesel biofuel and bi-

oethanol; solid fuels – straw, tops, wood waste, as well 

as fuel pellets and briquettes based on them. In this 

case, biofuels can be used directly or as a source for the 

production of electricity and heat. 

The undeniable advantage of biofuels made from 

vegetable or animal waste of agricultural origin is the 

ability to ensure energy autonomy of agricultural enter-

prises, redirection of energy for sale to third-party con-

sumers, a significant reduction in greenhouse gas emis-

sions. 

At the same time, in the conditions of agricultural 

Ecological component 

– reduction of pollutant emissions 

into the atmosphere; 

– reduction of the share of fuel use 

from exhaustible natural resources; 

– much less negative impact on flora 

and fauna in case of accidents and 

spills. 

Social compo-

nent 

– reduction of un-

employment, espe-

cially in rural ar-

eas; 

– reducing the in-

cidence of the pop-

ulation. 

Ecological and economic efficiency of biofuel production 

from biomass waste 

Energy component 

– reduction of dependence on imports of 

fossil fuels. 

Political component 

– raising the country’s prestige in 

the world community by fulfilling its 

obligations. 

Economic component 

– stable activity of economic 

objects; 

– receipts of additional taxes 

to the local budget; 

– reducing the cost of reduc-

ing or compensating for envi-

ronmental damage. 
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production the use of biofuel energy requires signifi-

cant optimization of technical and technological pro-

cesses of biofuel production and use, as well as im-

provement of scientific and technical parameters of ma-

chines and equipment used for biofuel production and 

energy production. Also, there is a need to develop a 

methodology for calculating the economic efficiency of 

waste for biofuel production compared to their tradi-

tional use. 

The methodology of the economic efficiency of 

waste use in biofuel production in comparison with 

their traditional use at the state level provides (Fig. 2): 

 
Fig. 2. The main stages and characteristics of the methodology of economic efficiency of waste use for biofuel 

production at the state level 

Source: formed by the authors 
 

In the world community, the main priorities of en-
ergy policy are energy efficiency, the use of renewable 
energy sources and reducing the negative impact on the 
environment. 

One of the tools to guarantee Ukraine’s energy se-
curity is to expand the use of all types of renewable en-
ergy. Thus, according to the forecast balance of the to-
tal primary energy supply until 2035 (Table 1), the 

share of renewable energy will grow in 2035 to 20% of 
the total primary energy supply. 

Achievement of such results is planned to be ob-
tained due to a significant reduction in coal consump-
tion – by more than 57% by 2035 of natural gas – by 
27% by 2035. 

Table 1 

Forecast balance of the total primary energy supply for the period up to 2035, the share of renewable energy 

sources in the total primary energy supply and the level of energy efficiency of the national economy 
Consumption of primary energy resources, million tons of oil 

equivalent 
2013 2020 2025 2030 2035 

Coal 41.4 32 28.8 24 17.7 
Natural gas 39.5 33 30 29 28.8 

Petroleum products 9.85 13 12.5 12 11 
Nuclear energy 21.9 26.7 27.8 28 28 

Biomass, biofuels and waste 1.56 3.6 4.5 6 8 
Solar energy 0.07 0.5 1.5 2.8 5 
Wind energy 0.08 0.4 1.6 2.3 4 

Hydraulic energy 1.14 0.9 1 1.2 1.2 
Environmental energy 0.05 0.3 0.7 1.1 2.3 

Net exports of fuel and energy resources – 0.35 – 0.9 –1.3 –2.2 –2.6 
In total, including 115.2 109.5 107.1 104.2 102.6 

Renewable energy sources 3.13 5.7 9.3 13.4 20 
Realizing Energy Efficiency Potential 

Energy consumption, t of oil equivalent / thousand dollars USA 0.32 0.26 0.2 0.15 0.12 
Realized potential to increase energy efficiency, million tons of 

oil equivalent 
– 36.6 65.6 98.7 144.6 

Expanding the use of renewable energy 
Share of renewable energy sources in the total primary energy 

supply,% 
2.7 5.2 8.7 12.9 20 

Source: formed by the authors according to the data from Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine [13] 

Stage 1. Determining the energy intensity of GDP, the needs of the state in energy resources 

and areas of their provision; analysis of the formation of agricultural waste in the areas of 

their management. 

Stage 2. Analysis of waste potential for biofuel production. 

Stage 4. Analysis of possible solutions to problems that may arise during the 

implementation of bioenergy projects. 

Stage 3. Calculation of the investment attractiveness of using biofuels from waste as a 

source of electrical and thermal energy. 

 

Stage 5. Calculation of environmental benefits from the energy use of waste. 
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Proved reserves of traditional natural gas in Ukraine 

at the beginning of 2018 amounted to 11.19 trillion m3, 

predicted natural gas resources were 3.49 trillion m3, and 

potential gas resources were estimated at up to 6 trillion 

m3. However, 43% of the projected volume of natural 

gas falls on the Eastern region of our state, where due to 

the current political situation, the search and develop-

ment is rather difficult. Moreover, more than 50% of the 

deposits are located at a depth of 4000 m and deeper. 

The projected volumes of unconventional gas in 

Ukraine are estimated at 1.2 trillion m3of shale gas, 8.5 

trillion m3 of gas from dense reservoirs and more than 

12 trillion m3of methane from coal seams. These data 

are quite promising in terms of providing the state with 

its own energy resources and, as a result, reducing the 

level of energy dependence of Ukraine. A prerequisite 

for this is to carry out sufficient volumes of geophysical 

research and exploration drilling. 

Another way to reduce energy dependence is to re-

duce gas consumption. It should be noted that over the 

past decade this indicator has undergone a significant 

decrease. The main reason for this is the drop in pro-

duction both in industry and in other sectors. The least 

(only 12%) decrease in gas consumption by the popu-

lation is a consequence of changes in the country’s de-

mographic situation. 

In the current conditions of the imminent threat of 

depletion of minerals as sources for obtaining tradi-

tional fuels, the need for the production of alternative 

types of energy to meet energy needs is becoming in-

creasingly important. A particularly urgent task of the 

national energy sector is the search and use of alterna-

tive fuels that will have signs of environmental friend-

liness and renewability. 

The main factor now complicating the active im-

plementation of the production and use of fuel is the 

disparity in prices between traditional and renewable 

energy sources. 

The National Renewable Energy Action Plan has 

proposed an ultimate goal for the development of this 

sector in Ukraine by the end of 2020. According to it, 

the share of renewable energy sources in gross final en-

ergy consumption in 2020 should reach 11% (in ac-

cordance with the obligations of Ukraine as a member 

of the Energy Community). Biomass is an important 

component of renewable energy sources, according to 

the National Action Plan, its main contribution is pro-

vided in the heating / cooling sector – 5,000 thousand 

tons of oil equivalent per year in 2020, which will be 

85% of the contribution of all renewable energy sources 

(Table 2). 

Subtracting from the total planned volume of nat-

ural gas substitution (7.2 billion m3 / year) the amount 

of reduction already achieved today due to biomass 

(1.93 billion m3 / year), we obtain the volume of gas 

(5.27 billion m3 / year), which should be additionally 

replaced by biomass by the end of 2020 according to 

the National Renewable Energy Action Plan. 

Table 2 

National indicative target for renewable energy sources in gross final energy consumption by 2020 and estimated 

trajectories of its achievement 

Indicator 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Renewable energy sources: heat produc-

tion, % 
3.4 5.7 6.7 7.7 8.9 10 11.2 12.4 

- biomass, thousand tons of oil equiva-

lent 
1 433 2 280 2 700 3100 3 580 4 050 4 525 5 000 

Renewable energy sources: electricity 

production, % 
7.1 7.6 8.3 8.8 9.7 10.4 10.9 11 

- biomass, megawatts of thermal energy  40 250 380 520 650 780 950 

solid  28 175 260 360 455 540 660 

biogas  12 75 120 160 195 240 290 

Total share of renewable energy sources 

in gross final energy consumption, % 
3.8 5.9 6.7 7.4 8.3 9.1 10.1 11.0 

Source: formed by the authors on the basis of the analyzed literature [1] 

 

The energy potential of biomass, according to 

2016 estimates, is more than 21 million tons of conven-

tional fuel / year (Table 3). The main components of the 

potential are primary agricultural waste (straw, waste 

from corn and sunflower) and energy crops, the culti-

vation of which on an industrial scale is actively devel-

oping in the country in recent years. In general, the eco-

nomic potential of agricultural waste is 12.2 million 

tons of conventional fuel / year, energy crops – 10 mil-

lion tons of conventional fuel / year. 

Currently, the transition of energy systems of 

countries to renewable energy sources is an important 

aspect, since the reserves of minerals are exhaustive. 

Accordingly, the issue is a certain percentage of “green 

energy” in the country’s energy balance. In particular, 

for example, in 2019 in Germany 55% of available 

electricity is produced on the basis of renewable energy 

sources (8.9% based on biofuels), in Austria – 70% 

(3.3%), Portugal – 84% (3.4% ), Hungary – 27% 

(3.07%), Czech Republic – 11% (3%), Lithuania – 29% 

(4.3%), Latvia – 18% (8.8%), Estonia – 26% (7.2%), 

Finland – 34% (6.3%). Therefore, the use of renewable 

energy sources in the energy balance of European coun-

tries is an important component, since the fate of re-

newable energy sources is 30% of electricity produc-

tion, which has increased significantly over the past 20 

years (12% in 2000) [4, p. 85].  
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Table 3 

Energy potential of biomass in Ukraine 

Type of biomass 

Theoretical poten-

tial 

The share avail-

able for energy 

Economic poten-

tial 

million tons % 
million tons of 

conventional fuel 

Rapeseed straw 2.2 40 0.29 

Waste from the production of corn for grain 

(stems, rods) 
36.5 40 2.79 

Wastes from sunflower production (stalks, 

baskets) 
25.9 40 1.48 

Secondary agricultural waste (husk, pulp) 2.0 87 0.71 

Wood biomass (firewood, logging residues, 

wood processing waste) 
6.6 94 1.55 

Biodiesel (from rapeseed) – – 0.16 

Bioethanol (from corn and sugar beet) – – 0.66 

Biogas from waste and by-products of agro-

industrial complex 

1.6 billion m3 of 

methane (СН4) 
50 0.68 

Biogas from landfills 0.6 billion m3 СН4 34 0.18 

Biogas from sewage (industrial and munici-

pal) 
1.0 billion m3 СН4 23 0.19 

Energy crops:       

– willow, poplar, miscanthus 11.5 100 4.88 

– corn (for biogas) 3.0 billion m3 СН4 100 2.57 

Total – – 21.00 

Source: formed by the authors on the basis of the analyzed literature [4, p. 85] 

 

At the same time, conclusions regarding the avail-

able energy potential of biomass in Ukraine are based 

on a theoretical assessment based on statistical data on 

the level of agricultural production (yield of main 

crops, structure of agriculture, coefficient of waste gen-

erated), level of forest cover in the region, amount of 

final felling and waste wood, formed at woodworking 

enterprises, the level of firewood procurement in the re-

gion and the total capacity of producers of biofuels of 

plant origin (pellets, briquettes), woodworking and pro-

cessing enterprises and other enterprises using biomass, 

including for energy needs. 

Table 4 shows examples of the successful applica-

tion of biofuel (by its major types) in the municipal 

power system, which actually shows its economic via-

bility for solving the key problems. Savings are gener-

ated by replacing expensive natural gas with cheaper 

biofuels that can be directed towards a return on invest-

ment. 

Table 4 

Technical and economic indicators of boiler houses and thermal power plants in district heating systems 

Indicator 

Boiler room 10 Mega watt 
Heat power plant, 6 megawatts of electric-

ity + 18 megawatts of heat 

Straw in 

bales 
Corn stalks 

Granules 

from sun-

flower husk 

Straw in 

bales 
Corn stalks 

Granules 

from sun-

flower husk 

Volume of electricity 

supply, million kilo-

watt hours 

– 40.18 

Volume of thermal en-

ergy supply, thousand 

Gcal 

38.25 68.85 

Fuel price with deliv-

ery, UAH / t without 

VAT 

750 1440 750 1440 

Fuel consumption, 

thousand tons / year 
13.5 14.1 13.5 14.1 13.5 14.1 

Gas savings, million 

m3 / year 
5.2 9.6 

Investment needs, mil-

lion euros 
2.5 2.2 2.5 2.2 2.5 

Simple payback period 

*, years 
4.4 3.4 4.4 3.4 4.4 3.4 

Source: formed by the authors on the basis of the analyzed literature [2, p. 34] 
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The analysis showed that the simple payback pe-

riod of such projects, even with a high fuel cost of UAH 

950 / t without VAT, is 2.4-4.6 years [2, с. 32].  

However, there are factors that hinder invest-

ment processes in these projects: for example, the 

need for insurance in the bioenergy sector to attract 

significant funds, since foreign investment compa-

nies have strict insurance requirements. Fig. 3 shows 

the main elements of the successful implementation 

of bioenergy projects. 

 
Fig. 3. Formula of a successful example of a project with gas substitution with local fuels 

Source: formed by the authors on the basis of the analyzed literature [24, с. 110] 

 

The environmental benefits of using waste for bio-

fuel production at the state level include: reduction of 

greenhouse gas emissions into the atmosphere; solving 

problems of waste accumulation in landfills; fulfillment 

by Ukraine of its environmental obligations. 

We have proposed a methodology for calculating 

the ecological and economic efficiency of waste use for 

biofuel production in comparison with their traditional 

use at the level of an individual agricultural enterprise, 

which is progressive and consists of a set of stages 

(Fig. 4). 
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Figure: 3. Stages of determining the ecological and economic efficiency of waste use in biofuel production in 

comparison with their traditional use 

Source: formed by the authors on the basis of the analyzed literature  

 

Stage 1. Determination of the energy needs of 

the agricultural enterprise 

The first stage involves analyzing the energy con-

sumption of agricultural enterprises and determining the 

energy demand. The total energy intensity of production 

of products, works and services in agriculture has the fol-

lowing components: 

Stage 1. Determination of the energy needs of the agricultural enterprise 

Stage 2. Determining the waste potential for biofuel production 

Stage 4. Determination and analysis of the ecological and economic efficiency of waste 

processing into biofuels (bioenergy direction)  

1.1. determination of the real amount of energy consumption in production and 

economic activities is carried out; 

1.2. the energy intensity of the product is determined; 

1.3. The share of costs for energy resources in the cost of production is deter-

mined. 

3.1. Analysis of the efficiency of crop waste management (increase in yield from 

plowing of residues, increase in yield from the use of humus of plant residues, 

the efficiency of disposal of crop waste (grain straw), economic benefit from 

using waste as bedding and for feeding). 

3.2. Analysis of the effectiveness of the use of animal waste (increase in yield 

from the use of humus of animal origin). 

3.3. Analysis of environmental impacts from traditional waste management. 

4.1. The analysis of projects for the processing of agricultural waste into biofuel 

is carried out; 

4.2. The set of indicators is determined and the level of ecological and economic 

efficiency of waste processing is investigated. 

 

2.1. calculation of the theoretical potential for waste in the field of crop produc-

tion; 

2.2. calculation of the technically available potential of waste in the field of crop 

production for energy purposes; 

2.3. calculation of the economic potential of waste in the field of crop production 

for energy purposes; 

2.4. calculation of the potential of animal waste for biofuel production. 

Stage 3. Analysis of the ecological and economic efficiency of the traditional directions of 

waste management that take place at the enterprise 

Stage 5. Comparison of ecological and economic efficiency of traditional and bioenergy di-

rections of waste management, selection of the optimal option 
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– direct energy consumption of fuel and electric-

ity; 

– energy intensity of the use of agricultural ma-

chinery; 

– energy consumption for output technological 

materials (seeds, fertilizers, pesticides, feed, bedding, 

etc.); 

– energy intensity of fixed assets of production; 

– energy consumption for irrigation; 

– energy consumption for the restoration of soil 

fertility. 

The efficiency of the use of energy resources can 

be judged by the indicator of the energy intensity of 

production, which is calculated by the formula (2): 

е = E/Q,    (2) 

where: e – energy intensity of production; 

Е – consumed energy resources; 

Q – volume of production [11]. 

Stage 2. Determining the waste potential for 

biofuel production 

An important prerequisite for the successful use of 

agricultural waste for energy needs is the correct as-

sessment of its potential. 

There are three main types of biomass potential: 

theoretically possible (theoretical), technically accessi-

ble (technical) and feasible (economic). 

Theoretical potential is the total maximum amount 

of terrestrial biomass theoretically available for energy 

production within fundamental biophysical limits. 

When it comes to the biomass of agricultural crops, en-

ergy crops and forests, it represents maximum produc-

tivity with theoretically optimal management, taking 

into account the constraints arising from temperature, 

solar radiation and precipitation. In the case of various 

types of waste and residues, this potential is equal to 

their maximum generated volume. 

Technical potential – the proportion of theoretical 

potential available under certain technical and struc-

tural conditions and current technological capabilities. 

In addition, spatial constraints due to competition be-

tween different land users are taken into account, as 

well as some environmental and other non-technical 

constraints. 

Economic potential – the share of technical poten-

tial that meets the criteria of economic feasibility under 

existing conditions [6]. 

The methodology for assessing the energy poten-

tial of crop waste includes the following types: 

– primary – straw of wheat, barley and other cere-

als; rape straw; waste from the production of corn for 

grain and sunflower; 

– secondary – sunflower seed husks. 

The general formula for assessing the economic 

potential of wastes from the production of a particular 

crop is (3): 

Ре = сr  кr кt кe кce,   (3) 

where: Ре – economically feasible potential, thou-

sand tons of conventional fuel; 

сr – gross harvest of agricultural crops, thousand 

tons; 

кr – waste ratio, which is different for each plant 

species; 

кt – coefficient of technical availability of agricul-

tural waste, which characterizes the amount of straw 

that can be obtained with the available collection tech-

nology. The coefficient of technical reach for all types 

of agricultural plants is taken equal to 0.8; 

кe – waste energy factor, which characterizes the 

fraction of waste (straw) that can be used for energy 

production; 

кce – conversion factor to fuel equivalent [24, p. 

52]. 

A feature of determining the energy potential of 

animal waste is that the theoretical, technically accessi-

ble and economic potentials are the same in the pres-

ence of financial resources for organizing biofuel pro-

duction. 

Stage 3. Analysis of the ecological and economic 

efficiency of the traditional directions of waste man-

agement that take place at the enterprise 

Evaluation of the effectiveness of traditional di-

rections of waste management includes: 

– analysis of the dynamics of the yield of the main 

crops, for which the plowing of plant residues was car-

ried out, the effect of plowing on the yield level; 

– analysis of the dynamics of the yield of the main 

crops, for which humus was introduced; the influence 

of the application volume on the yield level; 

– analysis of the growth of animals at the enter-

prise, which are fed with straw as feed and assessment 

of the effectiveness of such use; 

– analysis of the volume of straw required for use 

as bedding; 

– study of the technology of storage and traditional 

use of waste at the enterprise and their impact on the 

environment. 

Stage 4. Determination and analysis of the eco-

logical and economic efficiency of waste processing 

into biofuels (bioenergy direction) 

Modern trends in the development of scientific 

and technological progress and innovation require an 

increase in the level of strategic development of enter-

prises. At the same time, the priority is the problem of 

effective use of development components (financial, 

technological, managerial, marketing and innovative 

components). Increasing the efficiency of the specified 

development components used, their effectiveness is 

one of the main conditions that ensures the effective de-

velopment of an enterprise, will contribute to increas-

ing competitiveness and the strategic level of develop-

ment of the economy as a whole [15]. 

The total yield of biomass suitable for conversion 

into electrical and thermal energy can be expressed as 

(4): 

Ns =  si ui [ka - (kb+ kc)] -  nj N   (4) 

where: Ns – yield of crop by-products (straw), 

which can be used to increase the level of energy au-

tonomy, tons; 

ka – the coefficient of the by-product yield of the 

i-th culture;  

kb – coefficient taking into account the loss of by-

products during harvesting; 

kc – coefficient taking into account the input of 

by-products for composting; 

si – the area allocated for growing and-and crops, 
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hectares; 

uі – yield of the i-th crop in crop rotation, tons / 

ha;  

m – number of species of livestock and poultry; 

nj – livestock of animals and birds of the j-th spe-

cies; 

N – the need for crop by-products for the relevant 

species of animals or poultry, tons / head per year [7, p. 

86].  

As noted above, the economic component of effi-

ciency is the expression of additional benefits when a 

certain capital is invested in waste processing. For the 

ecological and economic efficiency of waste pro-

cessing, its economic component is the actual saving of 

funds on energy resources obtained by processing our 

own waste. That is, when determining this component, 

it can be noted that the difference in the price of natural 

gas and the cost of producing own biogas is a decrease 

in direct material costs in the structure of the cost of the 

main product. The cost of producing own biogas is a 

complex category and requires a detailed analysis [18].  

The components of the cost of processing waste to 

obtain biogas are: 

– raw material costs; 

– depreciation deductions; 

– salary (basic and additional) 

– repair costs; 

– costs for auxiliary materials, services of own and 

third-party auxiliary production; 

– general station costs, etc [10]. 

Methodological approaches to the concept of en-

vironmental and economic efficiency remain not fully 

defined, therefore, we believe that it is necessary to ap-

ply the following approach, which comprehensively 

covers the problem of increasing the environmental and 

economic efficiency of waste processing. This indica-

tor consists of 3 main components and is calculated by 

the formula: 

Romanchuk S. proposes a general approach to the 

methodology for determining environmental and eco-

nomic efficiency by structure (5): 
ЕЕ = а  ((P – CB)  GС) + (b ЕК) + (c  RC)/TC  100% (5) 

where a, b, с – indicator weights;  

P – selling price of natural gas, taking into account 

all taxes and fees, transportation, UAH / 1 thousand m3; 

CB – cost of production of own biogas, taking into 

account operating and capital costs for its production, 

UAH / 1 thousand m3;  

GС – total gas consumption required for the oper-

ation of the plant, thousand m3;  

TC – total production costs, UAH; 

ЕК – savings on storage, transportation and dis-

posal of waste, UAH; 

RC – reduction of carbon dioxide emissions due to 

the use of biogas, ineligible costs, reduction of fines and 

payment of environmental taxes, UAH [18]. 

In the conditions of transformation and structural 

changes of economy weight coefficients for different 

types of the enterprises, branches and comparison of 

this indicator for different types of the analysis are ap-

plied for this indicator. Typical weights are given in ta-

ble 6. 

Table 6  

Weight coefficients of ecological and economic efficiency indicator 

EFFICIENCY 
Economic com-

ponent 
Social component 

Ecological compo-

nent 

Implementation for the improvement of 

the economic condition of the enterprise 
5 3 1 

Implementation for the improvement of 

environmental situation 
1 3 5 

No specific slope 1 1 1 

Source: formed by the authors on the basis of the analyzed literature [18, p. 326]. 

 

At the same time, the economic component is the 

calculation of alternative benefits obtained as a result 

of obtaining our own energy resources, the social stor-

age is a decrease in the environmental and economic 

burden with a decrease in the amount of waste, and the 

environmental component is a decrease in air emissions 

due to the use of biofuels. 

Stage 5. Comparison of ecological and eco-

nomic efficiency of traditional and bioenergy direc-

tions of waste management, selection of the optimal 

option 

In modern market conditions, the requirements for 

economic measurements and economic justifications 

for decision-making on innovative projects in the field 

of waste management are increasing, which can be fi-

nanced only after an economic assessment of each of 

their possible options. It should be borne in mind that 

enterprises are building their activities in the direction 

of achieving their local goals, primarily with the aim of 

successfully operating in the market. 

The methodological approach to substantiating the 

feasibility of implementing innovative projects with bi-

oenergy waste disposal as organizational components 

of innovation activities that are conducted in the se-

lected areas of market opportunities, which is based on 

the use of the proposed project success indicator, de-

pends on five main factors: human, financial and time 

resources, support state and compliance with market 

needs. So, we can conclude that the success of an inno-

vative project for the use of waste for the production of 

biofuel depends on the main five groups of factors, 

given by the formula (6): 

Sp = f (M, T, H, S, C)    (6) 

where: Sp – project success;  

M – monetary resources, which include both own 

and borrowed or borrowed funds;  

T – time parameters;  

H – human resources, that is, all specialists of the 

appropriate level of qualification and professionalism 

necessary for the implementation of the project;  
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S – state support, which covers all possible actions 

of state governing bodies, both direct and indirect, con-

tributing to the innovative activities of enterprises;  

C – compliance with market requirements, that is, 

satisfaction of hidden or insufficiently met market 

needs, or the ability to create new needs. At the same 

time, a methodological approach to elucidating the in-

tegral influence of a certain set of innovations on the 

key indicators of the production and economic activity 

of an enterprise for a certain period of time is proposed. 

It should be noted that one of the most promising 

ways to obtain energy from crop by-products is its gas-

ification using combustible gas generators. In particu-

lar, in the technological process of the production and 

use of biomass, it is proposed to collect a mixture of 

manure and litter along the area where animals are kept, 

separating them into mud and litter manure, and remov-

ing them from the livestock building. At the same time, 

the mud is used for anaerobic digestion to produce bio-

gas. Waste substrate and bedding manure are used for 

composting. The resulting compost is used as organic 

fertilizer [7, p. 88]. 

The general criterion for the effectiveness of the 

implementation of energy saving measures is the in-

crease in profit remaining at the disposal of the enter-

prise. The change in the indicator of profit remaining at 

the disposal of the enterprise in the 1st billing period as 

a result of the introduction of innovative measures for 

energy conservation is determined by the expression, 

taking into account the change in costs for individual 

items (7): 

eKEPP 0

t

X

t

E

t

T

t

n

1i

f

tii  


PrPrPr ,
 (7) 

n – the number of fuels used in the enterprise;  





n

1i

f

ti,Pr – change in the cost of the i-th type of 

fuel consumed;  
T

tPr  – change in the cost of purchased thermal 

energy;  
E

tPr  – change in the cost of consumed electric-

ity;  
X

tP – change in the amount of payments for en-

vironmental pollution;  
0

tE – change in operating costs for maintenance 

of process equipment;  

e – internal efficiency rate; 

К – capital expenditures related to the implemen-

tation of innovative energy saving measures. 

The presented model fully characterizes both the 

economic and environmental components of this indi-

cator. Considering the blocks, it can be noted that the 

economic efficiency of waste processing is a fairly sig-

nificant indicator, because the efficiency cannot be cal-

culated without a direct impact on the financial result. 

Any project can be implemented if there is a high prob-

ability of obtaining future benefits, which should be 

greater than alternative investments with the same in-

vestment risk. 

The choice of the optimal direction for the use of 

waste depends on many factors, including the needs of 

the enterprise itself for a particular product (fertilizers, 

energy resources, etc.). 

Conclusions. As a result of the study, it was es-

tablished that to calculate the ecological and economic 

efficiency of biofuel production, it is necessary to take 

into account the economic, environmental, social, en-

ergy and political components. This list includes the 

whole range of effects – from the stage of plant con-

struction to the use of the final product. 

Rational bioenergetic utilization of organic animal 

waste solves a number of complex problems of agricul-

tural production. First of all, this is a decrease in envi-

ronmental pollution with hazardous substances, includ-

ing rare and solid waste from livestock farms, and a 

limitation of methane emissions into the atmosphere. 

The economic component consists in the possibility of 

obtaining additional cash income, which will contribute 

to an overall increase in the efficiency of animal hus-

bandry, reducing the level of unprofitable production of 

beef and other types of products. 

The adoption and implementation of a special state 

program, which should be properly substantiated and 

structured in terms of financing, insurance and respon-

sibility for its implementation, can significantly stimu-

late the production of biofuels in Ukraine. The main 

ways to interest consumers in the domestic market in 

the use of biofuels are awareness, economy, environ-

mental friendliness and energy efficiency of this prod-

uct. 

 

* The article includes the results of research in ac-

cordance with R&D “Development of the latest con-

cept of the use of agricultural waste to ensure energy 

autonomy of agricultural enterprises” Vinnytsia Na-

tional Agrarian University (state registration number 

0119U100786 dated February 19, 2019). 
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Abstract 
The article considers the features of organic production, stages of formation and introduction of organic prod-

ucts in domestic and foreign markets. The benefits for producers of organic production and the current state and 

prospects of development of the market of organic products are given. It is noted that the purpose of ecologically 

oriented innovative activity of enterprises is the introduction of ecologically clean waste-free and low-waste tech-

nologies. Innovative measures are proposed for a set of internal and external factors that affect the eco-innovation 

activities of enterprises. 
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Introduction. Organic production is a holistic 

system of management and production of food products 
and for use for non-food purposes, the purpose of which 
is to obtain organic products at all stages of production 
and which takes into account the requirements for 
growing, production, processing, certification, label-
ing, transportation, storage and sale of organic prod-
ucts, aimed at improving the basic indicators of public 
health, environmental protection, ensuring the rational 
use and reproduction of soils and other natural re-
sources. Organic production involves the certified ac-
tivities of operators in accordance with the law. 

Production carried out by the operator of organic 
production is considered organic only after obtaining a 
certificate for the production of organic products in ac-
cordance with the rules of organic production [1]. 

In the current conditions of the spread of globali-
zation processes, the agricultural sector of Ukraine 
must move to an innovative model of development in 
order to ensure the competitiveness of both domestic 
agricultural products and the country as a whole. This 
is especially true in today's conditions, when agricul-
ture lags behind the innovation lag from other sectors 
of the economy. This hinders the development and in-
troduction into production of resource-saving technol-
ogies and equipment, reduces the quality of labor po-
tential and leads to deterioration of the environmental 
situation, further pollution and destruction of agricul-
tural land. To solve these problems it is necessary to use 
environmental innovations that provide a high level of 
environmental safety of production, products and ser-
vices while strengthening the competitive position of 
production, preserving the natural environment. In the 
developed countries of the world, it is due to new 
knowledge and the introduction of innovations in agri-
culture that a high level of benefit is obtained, without 
disturbing the ecological balance of the environment 
[2]. 

Literature review. Fundamental researches of 
theoretical-methodological and practical aspects of 
ecologically oriented innovative activity of enterprises 
belong to such domestic scientists as V. Bozhkova, S. 
Ilyashenko, T. Karpishchenko, L. Melnyk, D. Panteley-
chuk, O. Prokopenko, L. Fedulova and others. Most de-
velopments have an applied orientation. 

Among foreign researchers in the field of environ-
mental innovation can be identified such as: P. James, 
M. Middinski, R. Kemp, A. Reid, K. Renings, K. 
Fassler, T. Foxon, T. Zwick, etc. 

Main part. Today, the greening of agriculture is 
becoming a priority problem that can be solved by mov-
ing from traditional to organic farming. Based on the 
principles of health, ecology, care and justice, organic 
agriculture provides: increasing the prestige of the state 
in the agricultural sector; revival of the agro-industrial 
complex of Ukraine; increasing the market of environ-
mentally friendly food and raw materials for the food 
industry; growth of exports of agricultural products; 
preservation and natural reproduction of fertility of ag-
ricultural lands; creation of favorable conditions for 
ecologically safe development of rural territories and 
social sphere of the village, improvement of well-being 
of peasants; harmonious combination of ecology with 
the economy, which corresponds to the concept of en-
vironmental policy of Ukraine. 

The formation of the organic market is no less in-
teresting than the current state and prospects [3]. 

Consider the main stages and moments of for-
mation of organic production: 1994 - The International 
Dossier Information Center International Charitable 
Organization is registered. The organization promotes 
the principles of sustainable development in society, 
their integration into national policies and government 
programs through the dissemination of objective envi-
ronmental and social information to the media, local 
communities, government and business, thus involving 
them in practical action. 1996 - The first organic enter-
prise was registered - PE "Agroecology". This year is 
considered the initial year for the introduction of or-
ganic production in Ukraine and the year of establish-
ment of Agroecology. 1997 - An agreement is signed 
between the governments of Ukraine and Switzerland 
on technical and financial cooperation. Thanks to this 
agreement, it is possible to develop technical assistance 
projects, in particular, for the development of organic 
agriculture in Ukraine. The Swiss State Secretariat for 
Economic Affairs has been providing ongoing support 
to Ukraine in the field of organic production and or-
ganic market development since 2004. 2003 - The first 
documentary video in Ukraine about organic produc-
tion, in particular about organic farming "Where the 
city ends" was released. 2004 - The Association of Bi-
oproduction Participants "BIOLan Ukraine" is regis-
tered. The organization was established to protect the 
interests of producers of organic products. Priority ar-
eas are the creation of a network of organic producers 
in Ukraine, the formation of the domestic market of or-
ganic products, the development of legislation and reg-
ulatory framework for organic production in Ukraine. 
2005 - The Federation of Organic Movement of 
Ukraine is registered. The organization aims to compre-
hensively promote the values and worldview inherent 
in the supporters of the global organic movement, in-
crease the efficiency of agricultural production with the 
simultaneous development of safe for nature and man 
technologies, promote the development of the organic 
movement in Ukraine. 2007 - The Ukrainian certifica-
tion body “Organic Standard” is registered, which is ac-
credited and included in the official list of certification 
bodies recognized in the European Union, Switzerland, 
Canada, and many post-Soviet countries [3]. 

Also in 2007, the first organic products of Ukrain-
ian production appeared in retail chains. 2008 - Open-
ing of the first specialized store "Natur Boutique". 2009 
- The first All-Ukrainian Fair of Organic Products took 
place and for the first time Ukrainian organic products 
were presented at BioFach (20th anniversary Interna-
tional Exhibition of Organic Production BioFach in 
Nuremberg (Germany)). 2011 - The first sub-regional 
survey "green economy" for Armenia, Moldova and 
Ukraine. 

UNEP (United Nations Environment Program), in 
collaboration with governments, national and interna-
tional organizations working in the fields of agriculture, 
food production and economic development, launched 
a sub-regional initiative in 2010 to review the Green 
Economy. 2013 - The Union of Producers of Certified 
Organic Products "Organic Ukraine" is registered The 
activities of the Union "Organic Ukraine" are aimed at 
consolidating Ukrainian certified producers of organic 
products for the development of the organic market in 
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Ukraine, the formation of a wide range of quality local 
food to fully meet the demand of the population. The 
study provides a package of proposals for policy re-
forms, investment and capacity-building measures to 
facilitate the transition to a green economy. In addition 
to conducting research, the initiative envisages further 
work aimed at the transition to a green economy, in par-
ticular, consultations for such a transition and promo-
tion. 2014 - The Law “On Production and Circulation 
of Organic Agricultural Products and Raw Materials” 
and the Official Opening of the First National Pavilion 
of Ukraine at BioFah came into force. The main legis-
lative act in the field of organic market regulation, 
which in 2019 was replaced by the Law of Ukraine "On 
Basic Principles and Requirements for Organic Produc-
tion, Circulation and Labeling of Organic Products". 
For the first time, state support for organic production 
is included in the state budget. 2015 - Organic produc-
tion is named one of the priority areas of agricultural 
development [3]. 

2016 - Launch of the organic portal OrganicInfo. 
The work of the target information web portal, which 
aims to promote organic production and organic food, 
has started. The State logo of Ukraine for labeling of 
organic products was presented. 2017 - National Pavil-
ion of Ukraine at the BioFach exhibition for the first 
time The National Pavilion of Ukraine at the BioFach 
exhibition is supported by the Ministry of Agrarian Pol-
icy and Food of Ukraine, and the organic sector of 
Ukraine is represented at the level of Deputy Minister. 
"Ukrainian Organic Cluster" is registered. The Public 
Association "Ukrainian Organic Cluster" was estab-
lished, which unites producers of organic products from 
all over the country. 2018 - Presentation of the first of-
ficial video "Organic in Ukraine" The first official 
video was created by PLAN C at the request of business 
representatives of the Ukrainian organic sector and ini-
tiated by the Ministry of Agrarian Policy and Food of 
Ukraine. Video production was made possible by the 

support of the Swiss State Secretariat for Economic Af-
fairs (SECO) under the Organic Market Development 
in Ukraine project (implemented by the Research Insti-
tute for Organic Agriculture (FiBL, Switzerland)) and 
the Western NIS Enterprise Fund, funded by the US 
government. through the United States Agency for In-
ternational Development (USAID). 2019 - Ukraine be-
came one of the top 5 suppliers of organic products to 
the EU [3]. 

Strengthening the domestic market of Ukraine, 
producers can also improve their products and increase 
exports by increasing international demand for organic 
agricultural products. In Ukraine, there is already an 
awareness of these priority needs: in recent years, the 
authorities are taking steps to intensify educational ac-
tivities of interested experts and public organizations, 
small farmers are gradually beginning to feel the inter-
est of the state, and consumers are getting new tools to 
reasonably influence the market. According to the lead-
ing certification body "Organic Standard", the main or-
ganic products (by volume) exported by its customers 
from Ukraine were corn, wheat, soybeans, barley, 
spelled wheat, sunflower, millet, rapeseed, blueberries 
(frozen), oats, millet , lupine, apples (fresh), buck-
wheat, mustard, elderberry (fruit), pumpkin seeds, 
birch sap, flax, flakes, rye, walnut (kernel), sea buck-
thorn (frozen), blackberry (frozen), dog rose (frozen), 
coriander, peas, elderflower (frozen), strawberries (fro-
zen), cranberries (frozen), apple concentrate, hawthorn 
(frozen), sunflower meal, durum wheat flour, cranber-
ries (frozen), chokeberry (frozen), chamomile (dried), 
hemp, raspberries (frozen) and sunflower oil. 11 largest 
countries-importers (by volume) of Ukrainian organic 
products3-the Netherlands, Germany, Great Britain, It-
aly, Austria, Poland, Switzerland, Belgium, the Czech 
Republic, Bulgaria and Hungary. Ukrainian producers 
also export to the United States, Canada, Australia and 
some Asian countries [4]. 

 
Fig. 1. Top 10 countries-importers of Ukrainian organic products, 2019, tons [11] 

 
Ukraine ranks second (out of 123 countries) in ex-

ports of organic products to the EU, according to a re-
port by European countries. This is two steps higher 
than the year before last, so Ukraine increased its ex-
ports by 27% to more than 337 thousand tons. This is 

10% of all agricultural products that were imported into 
Europe. 

The Ministry of Agrarian Policy and Food of 
Ukraine has initiated and developed a new version of 
the draft Law in the organic sphere in cooperation with 



Slovak international scientific journal # 47, (2020) 37 

local and international partners, aiming at harmoniza-
tion with EU organic legislation. This draft Law “On 
Basic Principles and Requirements for Organic Produc-
tion, Circulation and Labeling of Organic Products” 
was registered in the Verkhovna Rada of Ukraine under 
No. 5448 of November 24, 2016 [6]. The draft law, fi-
nalized by the Committee on Agrarian Policy and Land 
Relations of the Verkhovna Rada of Ukraine, was 
adopted in the first reading (April 19, 2018) and is 
awaiting further consideration. Benefits for producers 
of limited production: direct economic benefits for 
farmers, traders and producers from the products them-
selves (for example, higher prices and / or reduced 
costs):  

- economic benefits for society -employment 
(throughout the value chain)  

- economic benefits for society -increase in ex-
ports (eg organic and direct economic benefits for pro-
ducers from the sale of public goods and services (eg 
biodiversity conservation and landscape care, or cap-
ture-oriented pricing mechanisms for carbon emis-
sions)  

- long-term benefits from increasing natural capi-
tal, especially from soil improvement  

- reducing costs for society (eg water purification 
and medical care)  

- increasing social capital (eg cooperation between 
farmers, pride in doing something valuable, increasing 
trust in value chain, as well as deeper understanding be-
tween consumers and producers).  

The transition to organic agriculture causes a num-
ber of uncertainties, which are related to four factors 
that provide parameters for modeling: 

- the required level of investment (for certification 
and production);  

- effective profitability (which is likely to increase 
over time);  

- access to markets and prices (which depend on 
product and demand), 

- the need for labor (which has a positive impact 
on job creation and a negative - taking into account 
costs and wages). 

By producing organic products, we protect the envi-
ronment, improve product quality and safety, grow mod-
ern and traditional technologies to control diseases, weeds 
and pests, improve soil properties, reduce water and air 
pollution, increase production efficiency. The advantages 
of organic production are shown in Figure 2. 

 
Fig. 2. The main advantages of organic production [12] 

Advantages of organic production 

Health benefits 

Environmental is-

sues 

Social problems 

Economic prob-

lems 

Does not contain GMO 

It has a high content of vitamins and minerals, pronounced taste and aroma 

No pesticides or fertilizer residues are used in the production 

Contributes to the reproduction of soil fertility 

Contributes to the restoration of biodiversity in agricultural landscapes 

Does not pollute groundwater, reduces man-made impact on the soil 

Increasing employment, rural development, diversification of production 

Improving the welfare of the rural population, increasing employment in rural 

areas 

Contributes to the preservation of the health of the nation, providing the popu-

lation with quality, certified organic products 

Increasing the competitiveness of producers in domestic and foreign markets, 

increasing profitability 

Rational use of resources and reduction of energy intensity of agricultural pro-

duction 

Increased cash savings of producers (do not buy expensive fertilizers, pesti-

cides, etc.) increased profits 
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Effective farming cooperatives can support local 

and export markets, stimulate production efficiency 

and facilitate local logistics (eg drying, storage, sorting, 

pre-treatment and final processing) (EaP-GREEN, 

n.d.). This can be done by exchanging information on 

local and export markets, facilitating access to the nec-

essary agricultural resources, and through financial 

mechanisms such as grants and loans to support organic 

farming cooperatives. Some steps in this direction have 

already been taken, it is worth continuing this activity. 

Ecosystem services and reducing the impact of organic 

agriculture are associated with improving soil quality, 

reducing emissions, and improving water quality. Poli-

cies can support these benefits by introducing fiscal 

mechanisms that support these services (eg, payments 

for ecosystem services), as well as penalties for actions 

that harm the environment (ie, the polluter pays princi-

ple). 

A reliable domestic market for organic products 

reduces producers' dependence on exports and provides 

the market with organic goods that are geographically 

closer. Internal market development may include in-

vesting in more cost-effective certification (with clear 

labeling and quality control), educating consumers 

about the benefits of organic products, partnering with 

private companies to invest in market creation, support-

ing cooperatives to ensure more stable supplies to the 

market (as described above) and, where possible, gov-

ernment-led supplies. The goal is to provide a supply 

chain that is reliable for both producers and consumers 

(as well as for intermediaries such as storeowners) [5]. 

It should be noted that the introduction of eco-in-

novations in agricultural enterprises is carried out sim-

ultaneously with traditional production, as they are 

aimed at improving or creating new products, a signif-

icant update of production technologies. At the same 

time, the transition to renewed production requires ad-

ditional costs (finance, time, energy, etc.), which can be 

found only with effective management of agricultural 

production [6]. It is obvious that in the future, compa-

nies that will make balanced development the leading 

idea of their activities will gain a competitive advantage 

in both domestic and foreign markets. However, most 

entrepreneurs are in no hurry to implement eco-innova-

tion, citing the fact that the activities of balanced devel-

opment or development of the market of "green goods" 

puts them at a disadvantage compared to their compet-

itors, production on the principles of balanced develop-

ment requires new equipment and processes, and con-

sumers, in turn, will not be able to pay more for envi-

ronmentally friendly goods. According to the results of 

our research, the introduction of eco-innovations in or-

ganic agriculture is negatively affected by many factors 

[7]. 

It is necessary to create a favorable environment 

for the introduction of eco-innovation in organic agri-

culture, which provides for the implementation of such 

measures. Creation of the legal framework, in particu-

lar the main law on organic agriculture, inspection and 

certification of organic products; using eco-innovations 

(subsidies, grants, tax benefits, etc.)  

- promoting venture entrepreneurship;  

- creating an effective institutional infrastructure 

that includes certification institutions, associations of 

organic producers and the relevant trade network;  

- ensuring the development of innovation infra-

structure, creating regional innovation;  

– development of a strategy for integration into ex-

isting international structures to facilitate access to for-

eign markets for organic agricultural products;  

– establishment of information and consulting 

support and competent advisory agricultural services;  

– establishment of cooperation between producers 

of eco-innovative products and organic products;  

– formation of innovative and ecological culture 

of society: support of scientific publishing houses, sci-

entific and popular science publications, expansion of 

educational programs , raising the level of educational 

and scientific process, greening of education, etc. Thus 

the introduction of eco-innovative techniques and tech-

nologies in the agricultural sector, and especially or-

ganic farming, will contribute to: improving the envi-

ronmental situation; rational use of natural resources; 

formation and education in all subjects of economic re-

lations of ecological consciousness; infrastructure de-

velopment of the entire cycle of organic production 

(from producer to sales network); development of in-

frastructure in the field of services (consultations, con-

sulting, tourism, etc.); improving the quality of prod-

ucts and life of the population. 

The purpose of ecologically oriented innovative 

activity of enterprises is the introduction of ecologi-

cally clean waste-free and low-waste technologies, in-

stallation of treatment facilities, production of ecologi-

cally clean products. A number of factors that contrib-

ute to the development of innovations or prevent their 

implementation influences the development of innova-

tions in the field of environmental management. They, 

in turn, should be divided into two groups: factors of 

external and internal influence. External factors of in-

fluence are factors whose influence on the development 

of innovations in the field of eco-management the en-

vironment of the organization carries out. These in-

clude the level of economic growth, the political situa-

tion in the country, national and international legisla-

tion, tax policy, the availability of external sources of 

funding, scientific and technological progress, the en-

vironmental situation in the country and international 

environmental security programs. Internal factors are 

factors that affect the development of innovation within 

the internal environment of the enterprise. These in-

clude the goals of the organization in the direction of 

environmental measures; level of provision with inter-

nal sources of financing; availability of environmental 

safety specialists and relevant structural units [8]. 

Under the factors of eco-innovation, activities of 

enterprises define a group of internal (endogenous) and 

external (exogenous) factors that influence the process 

of creating new ideas and solutions aimed at reducing 

the pressure of the enterprise on the environment. In the 

scientific literature, in addition to theoretical external 

factors that stimulate the formation of innovation and 

eco-innovation, competition, consumer expectations, 

legal regulation (including in the field of environmental 

protection), achievements of science and technology 
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and economic and social progress and, as a rule, 

changes in the environment. Internal factors influenc-

ing the creation of environmental innovations in the en-

terprise include environmental awareness and aspira-

tions of managers, voluntary commitments, environ-

mental policy of the company and all factors 

influencing the functioning of the management system 

in the enterprise. The influence of external and internal 

factors on the eco-innovation activities of the enterprise 

is shown in Fig. 3. 

 
Fig. 3. Influence of external and internal factors on eco-innovation 

 

After analyzing the impact of factors on the eco-

innovation activities of enterprises and conducting a 

survey, it should be noted that the crucial role in achiev-

ing positive results of the implementation of environ-

mental innovations by external factors are the require-

ments for environmental protection. 11.2% of the sur-

veyed enterprises in industry and 6.2% of the surveyed 

companies in the services sector within the Volyn re-

gion chose it as the most important factor. The study 

showed that the most effective endogenous factors that 

determine the emergence of eco-innovation in enter-

prises are formalized management systems and envi-

ronmental policy. Therefore, there is a need for contin-

uous improvement of environmental aspects of man-

agement, which are the basis for the functioning of 

these systems. However, there are a number of reasons 

that hinder the introduction of environmental innova-

tions. The reasons for the insufficient development of 

the organization of environmental activities and envi-

ronmental management in production include: the lack 

of a stable economic base of enterprises; limited finan-

cial resources of enterprises; narrow focus on the defi-

nition and understanding of environmental activities in 

the modern concept of enterprises; lack of focus on im-

proving the quality of the natural environment and re-

source conservation at all levels of management; free 

disposal of waste and access to the raw material base 

[9]. 

When evaluating and choosing options for eco-

nomic, technical, technological and organizational so-

lutions, preference should be given to those that are the 

best not only in economic, but primarily in environ-

mental criteria and indicators. Among certain types of 

environmental innovations should be noted the produc-

tion of environmentally friendly products. Organic or 

organic production means the production of products 

without the use of GMOs, herbicides, fungicides and 

other chemicals. 

Important national organizations in the field of or-

ganic agriculture are the Federation of Organic Move-

ment of Ukraine, the Union of Producers of Organic 

Certified Products "Organic Ukraine". Consulting and 

public organizations (such as Ques, VIP Group, Sib-

Agro, IBO "Green Dossier", NGO "Ecoterra" (Lviv) 

and others) provide assistance to small and medium 

producers of organic products and enterprises in 

Ukraine in the distribution information, as well as in the 

development of new organic production facilities and 

supply chains at the national and regional levels. The 

Organic Standard certification body disseminates infor-

mation on requirements, standards and technical data 

on organic products (Ministry of Agrarian Policy and 

Food of Ukraine). The number of organic entities in 

Ukraine, from producers to retailers, is growing every 

year, as is total organic production. The current Agri-

culture and Rural Development Strategy for 2015-2020 

emphasizes the need to “adapt the regulatory frame-

work in the field of organic production, promote equal-

ity with major markets, and promote organic agricul-

ture, in order to meet the growing global demand for 

organic products and make their own contribution to 

solving environmental problems ”(Ministry of Agrar-

ian Policy and Food of Ukraine). This strategy includes 

an overview of the sector, policy and regulatory docu-

ments, highlights key issues and strengths, and pro-

poses policy options for reform. This strategy was ini-

tiated and developed by the Ministry of Agrarian Policy 

and Food of Ukraine in cooperation with local organic 

market participants and international partners. Experts 

of the organic priority of the Strategy began their work 

in May 2017 in the Office for Support of Reforms at the 

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine [4]. 
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The slow and one-sided development of organic 

production in Ukraine is caused by the following fac-

tors: -incompleteness of creation of the legislative and 

normative-legal base which would outline the state pol-

icy in the field of organic production; -dominance of 

exports and underdevelopment of the domestic market 

of consumption of certified organic products and or-

ganic food; -mostly 1-2 types of organic agricultural 

products of raw material type are produced and ex-

ported, mainly grain and oilseeds; - mainly large agri-

cultural enterprises are involved in the production of 

organic products, while the transition of small and me-

dium-sized farms to the organic method of manage-

ment is quite limited; -production of livestock products 

according to organic standards is still absent, there is 

only information about the intentions of some agricul-

tural producers to start this type of business; -wholesale 

and retail trade in organic consumer products are still 

underdeveloped; -reduction of soil fertility, the spread 

of soil erosion [10]. 

Therefore, it is necessary to bring the legislation 

of Ukraine in line with the current acquis communau-

taire of the EU, to continue joint work on the imple-

mentation of projects related to the introduction of en-

vironmental innovations in the agricultural and other 

sectors. Conclusions and prospects for further research. 

Eco-innovative activity of enterprises aimed at improv-

ing relations with the environment and is determined by 

external factors (exogenous), which include: competi-

tion, socio-economic development of the region, envi-

ronmental expectations of consumers, environmental 

legislation and internal - environmental awareness and 

aspirations of managers, voluntary communication, the 

company's environmental policy and the management 

system in general. 

Conclusions. Ecologically oriented innovation 

activity in the agricultural sector is associated with the 

development and implementation of resource-saving 

technologies, the search for renewable energy sources, 

the gradual development of waste-free production and 

the production of environmentally friendly agricultural 

products. 

The main obstacles to the further development of 

this sector are political and economic instability in the 

country, low awareness of the benefits of organic agri-

culture among farmers and potential consumers in gen-

eral, and, finally, the underdevelopment of the domestic 

market for organic goods. Organic goods, including 

foods such as yogurt, cereals, honey and ice cream, are 

usually sold at a premium to cover investments. This 

surcharge often makes it impossible for domestic con-

sumers to purchase such products, which reduces the 

production of organic products, thus preventing 

Ukrainian agricultural producers from switching from 

conventional to organic production. Another obstacle is 

obtaining organic certification. In Ukraine, many small 

farmers traditionally work on organic technology, but 

do not try to obtain international certification. There are 

also logistical and infrastructural barriers to growth, 

such as a lack or lack of access to the organic market. 
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Abstract 

The aim of the article is to study the current state of influence of COVID-19 on the fruit and vegetable industry 

and the economic situation in Ukraine in general. The presented state of the Ukrainian economy during the pan-

demic shows that weakening of the financial and economic performance of the country is especially dangerous: a 

rapid rise in unemployment and fall of real GDP, rise of consumer prices for food, lower profitability of enterprises 

are taking place. 

Key words: fruit and vegetable industry, economy, production, pandemic, unemployment, GDP. 

 

Issue description. 

At the end of 2019, the whole world faced a threat 

that made adjustments to the economies of all countries 

– COVID-19. Human lives are a huge loss for the entire 

planet. According to statistics, the number of deaths in 

Ukraine during the pandemic was more than 11,000 

people; worldwide – 1.4 million people. Significant re-

strictions have radically changed the everyday life of 

the population. Coordinated work and transparency of 

the government and local authorities of all countries 

can lead to an improvement in the state of the economy, 

thus improving the everyday life of the people. Com-

pared to 2019, the GDP has fallen in the second quarter 

of 2020 by 11.4%. The unemployment rate among peo-

ple aged 15–70 has increased by 9.9%. 

Review of the available research works and 

publications. 

The current state of the economy during the pan-

demic has been discussed by scientists and by many 

leading experts in the media: O. D. Radchenko, D. V. 

Dolbnieva, K. Zvierieva, O. Mushak, T. Hetman, A. 

Yarmak, S. Glushchenko and many others.  

Objectives. 

The task of the article is to highlight the results of 

the study of the current state of the fruit and vegetable 

industry of Ukraine and the economy as a whole during 

the pandemic. 

Presentation of the main results of the study. 

The problem of providing the population of any 

country with food is always relevant, especially when 

its economy is in a state of disorder, when it is suffering 

from wars, crises, natural disasters or due to climate and 

environmental conditions. 

The COVID-19 pandemic is another disaster that 

the whole world has encountered. The outbreak of the 

virus first occurred in December 2019 in Wuhan, 

China. In March, the Cabinet of Ministers of Ukraine 

introduced lockdown in Ukraine. The sphere of ser-

vices (except for grocery stores, pharmacies, hospitals, 

veterinary pharmacies and veterinary clinics) and pub-

lic transport stopped working.  

According to WIKIMEDIA COMMONS, as of 

November 8, 2020, the number of people infected with 

COVID-19 globally was [10]: 

 

 
 10,000,000+ confirmed cases 

 1,000,000–9,999,999 confirmed cases 

 100,000–999,999 confirmed cases 

 10,000–99,999 confirmed cases 

 1,000–9,999 confirmed cases 

 100–999 confirmed cases 

 1–99 confirmed cases 

 No confirmed cases, no population, no data. 

Fig. 1. Map of COVID-19 infected countries and territories  

 

The first two months of the lockdown restrictions 

became a test for the entire Ukrainian economy, and in 

particular for the fruit and vegetable industry. Accord-

ing to Ivan Fursenko, First Deputy Head of the All-
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Ukrainian Association of Village and Settlement Coun-

cils: “Small agricultural producers have faced the prob-

lem of selling their own products through coronavirus 

lockdown measures introduced by the Government of 

Ukraine. Up to 80% of vegetables in Ukraine are sold 

on farmers’ markets by small rural producers who are 

not allowed to the food supermarket chains. In addition, 

rural retirees sell at the farmer’s markets, for whom this 

is a crucial additional source of livelihood” [5]. 

The indicator of gross domestic product is an im-

portant indicator of socio-economic development of the 

country. As for the basis of economic development – 

industrial production, its contribution to the Ukrainian 

GDP in the second quarter of 2020 fell down by 11.4% 

[9]. 

 
Fig. 2. Change in real GDP 

(In % to the corresponding quarter of the previous year) 

 

During the lockdown, the number of people regis-

tered with the State Employment Service has increased 

by 27% – the number of officially unemployed has al-

ready reached 401 thousand persons. As for unofficial 

unemployment, then the number of those who have lost 

their jobs and have not registered at the labor exchange 

for various reasons is estimated at up to 3 million peo-

ple. These figures are most likely not final. The NBU 

predicts that this year’s unemployment rate will be 

measured by double-digit “percentages”, which has not 

been the case in Ukraine since 2002 [1].  

According to the State Statistics of Ukraine for the 

period 2018-2020, the number of unemployed popula-

tion aged 15 and older and aged 15–70 amounted to 1.7 

million people. The unemployment rate among the la-

bor force aged 15 and older was 9.8%, and among peo-

ple aged 15–70 it reached 9.9% [9].  

 
Fig. 3. Unemployment rate of the population aged 15-70  

(in % to the labor force of the corresponding age) 
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The panic of consumers, the prices that jumped up, 

the disruption of logistics – all this forced the market 

participants to fight for survival. Everyone was looking 

for opportunities for new sales channels and new forms 

of cooperation.  

During the closing of food markets, the consumers 

panicked and massively bought “in stock”, more than 

necessary. Supermarkets also sold products to consum-

ers at inflated prices, as they themselves paid a higher 

price for the product in order to fill the shelves.  

The Ukrainian consumers have made changes to 

their diet in the lockdown environment. Long-term 

storage products have become more popular. Accord-

ing to Kateryna Zvierieva, Development Director of the 

Ukrainian Fruit and Vegetable Association, Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

International Consultant on Agricultural Exports and 

Food Marketing: “Ordinary Ukrainians have reduced or 

even refused to buy short-term storage goods.” This 

change was caused by the fact that Ukrainians tried to 

go shopping as rarely as possible and tried to buy food 

as much as possible in stock, at the same time the pur-

chase of goods such as apples, bananas and citrus sig-

nificantly increased [7]. 

At the beginning of the lockdown prices for the 

goods such as lemons, ginger and garlic have rocketed. 

“The psychological factor of consumers and the confi-

dence of many ordinary Ukrainians that some vegeta-

bles and fruits are a panacea for the coronavirus have 

affected the level of consumption of these products,” 

said Kateryna Zvierieva. However, as the public was 

informed and reassured, the price situation stabilized 

[2]. 

According to Tetiana Hetman, head of the Market-

ing-Analytics Department, the farmers most affected 

by the lockdown were those who worked with the 

HoReCa segment – producers of salad vegetables, 

greens, asparagus, frozen vegetables and berries. The 

closure of markets and restaurants has nullified their 

profitability [2].  

According to the State Statistics Service of 

Ukraine during the pandemic, the consumer price index 

for fruit and vegetables in Ukraine for the period Janu-

ary-October 2020 is shown in Fig. 4 [9]. 

 
Fig. 4. Consumer price index for fruit and vegetable products in Ukraine for the period of January-October 

2020, % 

 

The government has adopted a package of tax ben-

efits for businesses in the law No.3220 to overcome the 

consequences that arose during the coronavirus pan-

demic. A number of amendments have been made to 

the Tax Code of Ukraine and other laws: the income 

limit for single tax payers has been increased; tenants 

are temporarily exempt from land fees and real estate 

tax; business is exempt from certain penalties; a mora-

torium on certain types of inspections has been intro-

duced, etc. However, the activities of farms and peasant 

farms do not fall under most of these tax reliefs [3]. 

According to the first generalizations of experts, 

coronavirus crisis affects agricultural producers differ-

ently, depending on the scale of their production, loca-

tion, sales channels, relations with the state and sources 

of funding. The results of an express poll conducted by 

the European Business Association among representa-

tives of small and micro businesses – participants in the 

Unlimit Ukraine project show that the introduction of 

lockdown in Ukraine due to the coronavirus pandemic 

may cause closing of one in five small businesses. 

Farmers and peasant farms will probably get little from 

the main loan, because the latter are even not always 

registered as entrepreneurs, often working informally. 

Therefore, the EU has allocated a package of support to 

Ukraine for small and medium-sized businesses, where 

61 million euro are provided to support the economy, 

20 million euro – to support small and medium-sized 

enterprises, 25 million euro – small farms. In addition, 

in 2021 Ukraine will receive the first tranche of 26 mil-

lion euro and the planned 51 million euro under the pro-

gram “EU Support for the Development of Agriculture 

and Small Farms in Ukraine” [3]. 

Stanislav Glushchenko believes that the state 

should have taken more thoughtful steps, namely, not 

closing the markets, but bringing trade in line with the 
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rules and regulations. The period of restrictions, espe-

cially at the initial stage, was marked by chaos. “A 

farmer suffers (not receiving a decent price), a seller 

(not knowing how much to buy, as the price for a prod-

uct is one in the morning and completely different in 

the evening). A seller overprices the goods not to go 

bust and to cover a fine just in case. And a consumer 

has to pay for all this situation with the lockdown,” he 

describes the situation [2]. 

Middlemen, who traditionally sell goods at mar-

kets have suffered in some way, as they had not been 

allowed to work for a long time. 

The horticulture and winemaking industry has not 

been affected too much. The winegrowers managed to 

carry out the tying, pruning and other works before the 

lockdown. By the time the markets closed, the products 

of private farms and small businesses – nuts, apples, 

berries – had already been sold. Goods stored in special 

storage rooms have stayed unsold, i.e. products of 

large, industrial manufacturers that cooperate with su-

permarkets, whose work did not stop. 

Conclusions. 

As for the country's agroindustry itself, the conse-

quences of COVID-19 can promise great prospects for 

development. While most countries suffer from a short-

age of imported goods, we, as an agrarian country, can 

provide the country with most agricultural goods on our 

own. The way to a stable economic situation in the 

country and rescue can be the creation of cooperatives, 

where agricultural producers will be able to concentrate 

large consignments of goods to sell them in supermar-

kets or food markets. The United States, which has long 

used such methods, which are aimed at ensuring stabil-

ity or rising prices for agricultural products and farm-

ers’ incomes can be an example for our country. Their 

support programs include measures to control the level 

of prices, production volumes, direct payments to farm-

ers, export subsidies, as well as other indirect subsidies 

to farms. 
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Анотація 

Стаття присвячена аналізу ситуації із використанням нелегальних локальних соціальних он-лайн ме-

реж (ботоферм), при здійсненні управління інформаційними процесами у глобальних соціальних он-лайн-

мережах. Аналізується поточна ситуація із використанням різноманітних незаконних прийомів та засобів 

роботи із контентом. Пропонується визначення змісту та сутності поняття «ботоферма», яке поступово 

переходить з площини сленгових професійних термінів у науково-дослідницьку сферу. Також представ-

лена типологія та класифікація сучасних ботоферм, які використовують для просування комерційних про-

ектів а також в рамках інформаційних війн. Проведено аналіз інноваційних інтернет-технологій web 2.0 та 

3.0, які використовуються для управління ботофермами. Наведено практичні приклади функціонування 

типових ботоферм. Представлено рекомендації щодо подальшого наукового та прикладного дослідження 

та протидії нелегальним локальним соціальним он-лайн мережам. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the situation with the use of illegal local social online networks (bot 

farms), when managing information processes in global social online networks. The current one is analyzed in the 

context of the use of various illegal techniques and means of working with content. The definition of the content 

and essence of the concept of "bot farm" is proposed, which is gradually moving from the plane of slang profes-

sional terms to the research area. It also presents a typology and classification of modern bot farms, which are used 

to promote commercial projects as well as in the framework of information wars. The analysis of innovative In-

ternet technologies web 2.0 and 3.0, which are used to manage bot farms, is carried out. Practical examples of the 

functioning of typical bot farms are given. Recommendations for further theoretical and practical research and 

counteraction to illegal local social online networks are presented. 

Ключові слова: соціальні он-лайн мережі, ботоферма, управління інформаційними процессами, тар-

гетинг. 
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Актуальність. Народження та поширення ме-

режі Інтернет у форматі web 1.0 призвело до знач-

ного прискорення процесів глобалізації сучасного 

світу у планетарному масштабі. Із появою інтернет-

технології наступного покоління, а саме web 2.0 – 

соціальних онлайн-мереж – серед користувачів гло-

бальної інформаційної мережі відбулася широко-

масштабна персоніфікація, яка розширила можли-

вості кожної конкретної людини. Але разом із мож-

ливостями з’явилися й небезпеки. Сьогодні, 

створюючи свої персональні сторінки в соціальних 

онлайн-мережах, людина наражається на низку 

серйозних проблем, серед яких однією з найваж-

ливіших є небезпека стати жертвою психологічних 

маніпуляцій через споживання недоброякісного 

контенту. Особливо важливу роль у цих процесах 

відіграє діяльність локальних субмереж персональ-

них акаунтів, які професійною мовою визнача-

ються як «ферми ботів» або «ботоферми». 

В науковій літературі, питання визначення 

терміну «ботоферма», ще не опрацьовано в достат-

ній мірі, й він має більше вигляд професійного 

сленгового поняття. На нашу думку, типову бото-

ферму, можна визначити, як локальне (субмережа) 
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мережеве об’єднання фейкових (фальшивих) пер-

сональних акаунтів на тлі глобальних соціальних 

мереж, що діє із порушенням етичних норм по-

ведінки користувачів та принципів управління ін-

формаційними процесами. 

Етичні норми як засіб регулювання 

взаємовідносин у соціальних онлайн-мережах є 

важливим чинником та основою для самоор-

ганізації легальних об’єднань акаунтів реальних ко-

ристувачів. Ці норми є відносно простими і зро-

зумілими та спираються на загальнолюдські прин-

ципи. Наприклад, адміністрація соціальної онлайн-

мережі Facebook серед своїх основних пріоритетів 

у комунікаціях акцентує такі: достовірність, без-

пека, конфіденційність, гідність [7]. Дотримання 

таких стандартів, на думку засновників мережі, має 

дати можливість понад 2 млрд. осіб «вільно само-

виражатися десятками мов у різних країнах і куль-

турних середовищах» [7].  

Натомість діяльність ботоферм зазвичай спря-

мована на те, щоб позбавити пересічних користу-

вачів зазначених вище прав та можливостей і 

нав’язати їм певні наративи комерційного, політич-

ного або суспільного характеру. Це ставить такі 

утворення поза етичними нормами онлайн-мережі 

та дає адміністраторам підстави переслідувати по-

рушників на своїх майданчиках і підключати пра-

воохоронні структури до вирішення ситуацій, в 

яких мали місце порушення.  

Представлені вище аспекти потребують ре-

тельного теоретико-методологічного дослідження з 

визначенням соціальної природи цього явища для 

формування дієвих інструментів і засобів протидії 

таким технологіям.  

Мета статті. Розкрити специфіку та особли-

вості функціонування типових ботоферм, в кон-

тексті загально-теоретичних наукових питань, а та-

кож, визначити основні напрямки роботи із бо-

ротьби з цим явищем.  

Завдання статті: 

● представити історіографічні аспекти до-

слідження проблеми боротьби із нелегальними ло-

кальними соціальними онлайн-субмережами; 

● розкрити типову структуру та принципи 

управління ботофермами; 

● подати пропозиції із протидії нелегальним 

ботофермам. 

Рівень розробленості теми. На сьогодні про-

блема функціонування нелегальних соціальних он-

лайн-субмереж (ботоферм) у науковій площині 

майже не досліджена. Переважна більшість ро-

зробок у цьому напрямку має суто практичний ха-

рактер. При тому у відкритому доступі є лише дані, 

що надаються громадськими структурами та окре-

мими експертами, які не є представниками держав-

них органів влади. Діяльність профільних держав-

них структур у цьому напрямку здебільшого не стає 

предметом для публічної дискусії. 

Серйозність визначеної проблеми в останні 

роки підтверджують провідні європейські фахівці. 

Зокрема, експерти компанії Safe Guard Cyber вста-

новили, що з боку РФ проти інформаційного поля 

ЄС діє близько 6,7 тис. фейкових акаунтів (тролів 

та ботів), які можуть охопити близько 241 млн. ко-

ристувачів [11].  

Нідерландські експерти Роберт ван де Ноордаа 

та Коєн ван де Вен, дослідивши за допомогою про-

грами Pyton близько 9 млн. твітів на тему МН17, 

створили власну дослідницьку базу російських бо-

тоферм [9].  

Системну роботу із виявлення та протидії не-

легальним субмережам на тлі глобальних соціаль-

них онлайн-мереж здійснюють і їх адміністрації. 

Зокрема, у період із жовтня 2018 р. по березень 

2019 р., за повідомленням компанії Facebook, вона 

виявила та ліквідувала 3 млрд. фейкових акаунтів. 

На думку експертів Facebook, з 2,4 млрд. активних 

користувачів цієї соцмережі близько 5% складають 

саме фейкові акаунти [8; 10].  

В Україні на недержавному рівні цими питан-

нями наразі опікуються переважно волонтерські 

проекти та окремі експерти, серед яких «StopFake», 

«InformNapalm», «Інформаційний спротив». Також 

ця проблематика висвітлюється у статтях жур-

налістів у провідних українських ЗМІ.  

Наукова новизна дослідження полягає в 

тому, що це одне з перших теоретико-методо-

логічних досліджень проблеми функціонування ло-

кальних нелегальних субмереж фейкових акаунтів 

(ботоферм) у глобальних соціальних онлайн-мере-

жах. Питання розглядається в контексті викори-

стання трьох типів інноваційний технологій – циф-

рових, гуманітарних та психотехнологій, – які інте-

груються з метою формування ефективних 

алгоритмів управління інформаційно-комунікацій-

ними процесами.  

Основна частина.  

Основним змістом діяльності ботоферм є 

розбудова ефективної соціальної комунікації, що 

формується за допомогою низки управлінських (гу-

манітарних) технологій. Саме соціальна ко-

мунікація є тією основою, навколо якої розбудову-

ються алгоритми управління інформаційними по-

токами в соціальних мережах. Типовими ознаками 

соціальної комунікації є [4, с. 29]: 

● антропологічність – міжособистісне 

спілкування представників цільової аудиторії;  

● соціальність – учасники комунікації пере-

слідують певні цілі або інтереси; 

● кодування – застосовуються визнані сим-

воли, образи, знаки; 

● процесуальність – зміна змісту комунікації 

в процесі спілкування. 

Саме ці ознаки визначають специфіку 

функціонування та використання управлінських ін-

струментів та прийомів, які є в арсеналі тих, хто ке-

рує ботофермами. 

 Серед психотехнологій, які зазвичай викори-

стовуються в роботі ботоферм, то тут частіш за все 

фігурує маніпуляція, що базується на елементах 

нейролінгвістичного програмування (НЛП) або 

окремих прийомів та засобів психологічного 

впливу. За своєю сутністю ці методи не є апріорі 

поганими, але те, як їх використовують, дозволяє 

вести мову про них як про інформаційну зброю, 

особливо коли йдеться про роботу ботоферм. На 
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думку українського фахівця із НЛП В. Зеленіна, 

«Фактично нейролінгвістичне програмування не є 

зброєю. Але його вже давно використовують, як 

зброю масового впливу в інформаційно-пропаган-

дистських війнах фактично в усьому світі» [1, с. 

15]. 

Важливим складником розбудови ко-

мунікаційних процесів у форматі діяльності бото-

ферм є інтернет-лінгвістика як інтегроване явище, 

що узагальнює правила та принципи цифрових тех-

нологій, психотехнологій та гуманітарних техно-

логій. На думку Л. Компанцевої, об’єктом інтернет-

лінгвістики є комунікативна взаємодія в мережі ін-

тернет, а предметом – організація інтернет-ко-

мунікації [3, с. 21]. 

Для управління діями таких незаконних ло-

кальних мережевих структур, як ботоферми зазви-

чай використовуються специфічні методи автома-

тизованого (програмно-апаратного) або ручного ке-

рування. 

Автоматизоване управління ботофермами пе-

редбачає використання алгоритмів інтернет-техно-

логій формату web 3.0. Це означає застосування та-

ких легальних програмних засобів (послуг, що 

надаються адміністраторами соцмереж), як: 

- автоматизований таргетинг (он-лайн сервіс 

поширення контенту); 

- пошукова оптимізація (автоматизована си-

стема просування сайту на основі його семантич-

ного ядра); 

- чат-боти (он-лайн сервіси комунікації із ко-

ристувачами); 

- програмні додатки (ігри, сервіси із оплати, 

он-лайн карти та ін.). 

Поруч із легальним програмним забезпечен-

ням, яке використовується для управління інфор-

маційними процесами в соцмережах, адміністра-

тори ботоферм використовують й нелегальні про-

грами. Серед таких: 

- мережеві віруси (програми для зламу та про-

никнення на акаунти, рекламні кабінети та он-лайн-

кабінети управління сайтами); 

- www-боти (програми автоматизованого 

управління акаунтами). 

Глобальні соціальні онлайн-мережі мають до-

статньо програмно-апаратних засобів для відсте-

ження фактів використання чужорідного програм-

ного забезпечення, яке заходить до їх мережевого 

простору. Втім, мережеві шахраї постійно вдоско-

налюють інструменти та підходи, тому сьогодні у 

світі не існує соцмереж, абсолютно захищених від 

автоматизованих ботоферм. 

Автоматизовані інструменти управління вико-

ристовуються тільки великими ботофермами, в 

яких на одного працівника припадає управління 

більш ніж 30–40 фейковими акаунтами. Для кон-

тролю та управління процесами у таких структурах, 

доволі часто створюються індивідуальні програми. 

Прикладом є представлена на мал. 1 схема роботи 

однієї з українських ботоферм, виявлена експертом 

кампанії DATAS Technology Є. Папишевим і про-

коментована у статті О. Карпенко «Як виглядає з 

середини робота ботоферми» [2]. 

Оцінюючи роботу програми управління бото-

фермою, Є. Папишев зазначає, що у її адміністра-

торів «…детально налагоджені процеси роботи та 

обліку, звітності, налаштована інфраструктура і 

спеціалізований софт. Вони управляють своїм ре-

сурсом, постійно актуалізують його і оперативно 

перемикають на виконання різних завдань. Вони 

займаються навчанням своїх співробітників. Вони 

можуть реєструвати сотні акаунтів, створювати по-

сти, лайкати, репостити, скаржитися на інші ака-

унти, писати в співтовариства, змінювати інфор-

мацію в своїх профілях, і все це – масово, всього за 

кілька кліків» [Цит. за: 2]. 
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Мал. 1. Робочі вікна програми управління ботофермами 

(схема Є. Папишева, за статтею О. Карпенко) [2] 

 

Одним зі шляхів легального використання сто-

ронніх програм автоматизованого управління вели-

кою кількістю акаунтів, сторінок та груп у соцмере-

жах є спеціалізовані онлайн-сервіси моніторингу та 

постингу. Найбільш відомі з них та найбільш попу-

лярні сьогодні, це: 

- «Buffer reply» – сервіс моніторингу та 

підтримки контактів із фоловерами у Twitter, 

Facebook и Instagram;  

- «Zoho social» – моніторинг, планування та 

розміщення постів у Twitter, Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Google+; 

- «Sendible» – сервіс управління локальними 

субмережами акаунтів, сторінок та груп у Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, Google+; 

- «Falcon.іо» – сервіс управління мережевими 

проектами у Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Google+ и YouTube. 

Зазначені вище онлайн сервіси мають офіційні 

угоди із адміністраціями глобальних соціальних 

онлайн-мереж, що дозволяє їх користувачам ство-

рювати відповідні майданчики управління локаль-

ними субмережами акаунтів, сторінок та груп. Як 

свідчить практика, типові ботоферми не часто ко-

ристуються послугами таких онлайн-сервісів, бо 

там робота відбувається прозоро, а всі форми пору-

шення унеможливлюються через численні про-

грамні запобіжники. Фактично, використовуючи 

такі системи, ботоферми потрапляють під подвій-

ний фільтр – онлайн-сервісу та соціальної мережі, в 

якій вони працюють. 

Зазначені вище чинники є однією з вагомих 

підстав для того, що управління ботофермами 

сьогодні здебільшого здійснюється в ручному фор-

маті. При такому підході залучається значно більша 

кількість людей, відбувається розподіл на три вико-

навчі групи, що відповідають за моніторинг, виро-

бництво та поширення контенту. Найбільшою гру-

пою є саме поширювачі контенту, блогери, яких 

професійною мовою ботоферми називають «тро-

лями» (від англ. trolling). Саме вони поширюють 

пости, пишуть коментарі, атакують конкурентів 

(шляхом тролінгу та адресних скарг). 

Управління діями функціональних груп зазна-

чених ботоферм здійснюється через чати, месен-

джери або закриті групи. Структура та принципи 

взаємодії підрозділів ботоферми моделюється за-

лежно від завдання. Основними об’єктами спря-

мування зусиль є: окремі організації (комерційні, 

політичні, громадські), персоналії (політики, біз-

несмени, поп-зірки, громадські діячі), території 

(країни, регіони), події (політичні, громадські, ко-

мерційні). 

В переважній більшості випадків поняття «бо-

тоферма», «тролінг», «троль», «бот» асоціюються із 

негативними аспектами активності в соціальних 

онлайн-мережах. Втім, в якості альтернативного 

руху, спрямованого на поширення позитивної ін-

формації, існують так звані мережеві ельфи, а цей 

рух має назву ельфінг. За визначенням, ельфінг – це 
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інтернет-комунікація, різновид тролінгу, поши-

рення позитивної та правдивої інформації [6]. 

Вперше цей термін почали використовувати у он-

лайн-мережевих іграх в стилі фентезі ще на початку 

2000-х років. Втім, у зв’язку із початком широкої 

інформаційної агресії з боку РФ проти її гео-

політичних опонентів, під ельфами стали розуміти 

борців із російськими тролями. У 2014 році саме під 

цим брендом розгорнули свою діяльність литовські 

інтернет-активісти [5]. 

Аналізуючи питання структури та системи 

управління ботофермами неможна оминути увагою 

механізми формування таких локальних субмереж. 

Одним із основних питань у цих процесах є фор-

мування бази фейкових акаунтів, що здійснювати-

муть основну роботу із поширення контенту. Є два 

основних шляхи – офіційна реєстрація нових із 

прив’язкою до легальної Sim-картки та купівля на 

спеціалізованих онлайн-майданчиках. 

У першому варіанті процедура не складна, але 

вимагає певного часу для підготовки фейкового 

акаунту до роботи. Зазвичай перед тим, як створені 

таким чином акаунти починають працювати, їх ро-

звивають, або, професійною мовою, «прокачують». 

Створюють певну історію особи, яку акаунт пред-

ставляє. Це передбачає створення щонайменше 

кількох фотоальбомів, підписку на нейтральні 

групи та сторінки, підбирання адекватного фото на 

заставку (аватарку) та імені (нікнейм). Також про-

тягом певного часу та вже в процесі роботи фейко-

вий акаунт потрібно наповнювати нейтральними 

постами та спілкуванням у месенджері. Таке 

«олюднення» фейкового акаунту здійснюють для 

того, щоб не потрапити під фільтри соцмереж, які 

мають власні алгоритми розпізнавання фейкових 

акаунтів. 

Другий шлях є простішим, але більш затрат-

ним. Він передбачає звернення до послуг різно-

манітних онлайн-майданчиків, на яких можна 

здійснити купівлю вже зареєстрованих акаунтів. 

Відповідно до запиту покупця, адміністратори та-

ких інтернет-магазинів можуть запропонувати як 

новостворені акаунти, так і акаунти з історією. 

Вартість одного акаунту залежить від кількості 

підписників, історії, наявності попереджень та бло-

кувань з боку адміністрації соцмереж (мал. 2).  

Типологізування ботоферм є доволі складним 

завданням, бо закони їх функціонування є доволі 

гнучкими і непередбачуваними. Краще всього для 

їх аналізу використовувати алгоритми ройового 

інтелекту, але це тема окремого дослідження і 

навіть низки спеціалізованих досліджень. Струк-

тура будь-якої ботоферми формується під кон-

кретні завдання, які необхідно вирішувати. 

Відповідно зі змінами завдань або ситуації струк-

тура ботоферми змінюється та набуває принципово 

нових обрисів. 

 
 

 
Мал. 2. Онлайн-сервіси із продажу акаунтів (скріншоти) 
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За видами ботоферми можна поділити на три 

варіанти – корпоративні, агентські та персональні. 

Перший варіант реалізується, коли організація са-

мотужки формує команду, яка створює та керує ло-

кальною субмережею аканутів, сторінок та груп із 

метою супроводження діяльності організації у он-

лайн середовищі її цільових груп. Другий варіант 

передбачає собою певний центр (SMM-агенцію) із 

надання послуг супроводження проектів або вико-

нання окремих завдань замовника в соціальних он-

лайн-мережах. Третій варіант подекуди близький 

до корпоративного з тією різницею, що виконавцем 

є досвідчений блогер, який просуває власні проекти 

або надає послуги під замовлення. 

За типами (розмірами) досить умовно бото-

ферми можна поділити на три варіанти – великі, се-

редні та малі.  

Великі ботоферми зазвичай налічують від од-

нієї і до десятків, а іноді й сотень тисяч акаунтів. 

Вони керуються за допомогою автоматизованих си-

стем управління, мають чітку внутрішню структуру 

із прив’язкою акаунтів до конкретних сторінок або 

груп та каналів, а також формування тролінгових 

команд. Кількість обслуговуючого персоналу може 

складати кілька десятків фахівців.  

Середні ботоферми можуть мати у своєму 

складі до кількох сотень акаунтів та кількох де-

сятків сторінок і груп. Їх робота достатньо легко ко-

ординується в ручному форматі, за наявності до-

статньої кількості персоналу, що може складати в 

межах 10-15 осіб. 

Малі ботоферми керуються у ручному режимі 

й потребують мінімальної кількості персоналу (1-3 

особи). Загальна кількість робочих одиниць скла-

дає до сотні фейкових акаунтів, кілька сторінок та 

груп.  

 Види та типи ботоферм чітко корелюються 

між собою. Корпоративні ботоферми можуть бути 

трьох видів – великі, середні, малі. Агентські, за-

звичай бувають великими та середніми. А персо-

нальні, за типами, зазвичай є середні та малі.  

Як уже зазначалося вище, локальні субмережі 

на тлі глобальних соціальних онлайн-мереж є, по 

суті, нелегальним засобом досягнення ко-

мунікаційного ефекту, який порушує певні етичні 

норми, які декларуються адміністраціями соцме-

реж. Проте однозначно визначити це явище як нега-

тивне не можна, бо учасники цих процесів можуть 

ставити перед собою як негативні, так і позитивні 

цілі. Це означає, що до питання боротьби із тролін-

гом та ботофермами потрібно підходити більш си-

стемно. Заборона як засіб регулювання в цьому 

випадку не є абсолютно доцільною, бо на кожну 

дію завжди знайдеться контрдія. Найбільш ефек-

тивним є контроль за дотриманням етичних норма 

та правил поведінки користувачів, а також моніто-

ринг щодо використання стороннього програмного 

забезпечення. 

Для здійснення контролю над інформаційними 

процесами у глобальних соціальних онлайн-мере-

жах необхідно залучати інструменти аналізу та 

управління інформаційними процесами інтернет-

технологій формату web 3.0. Це стосується в першу 

чергу автоматизованих систем пошуку та моніто-

рингу контенту, які базуються на алгоритмах штуч-

них нейронних мереж та ройового інтелекту. Також 

важливим аспектом боротьби із негативними 

наслідками функціонування ботоферм є широке за-

лучення до співпраці різних груп інтернет-гро-

мадськості. В першу чергу мова йде про блогерів, 

які є лідерами громадської думки та засновниками 

різноманітних трендів. 

Висновок. Підбиваючи підсумки проведеного 

дослідження функціонування нелегальних локаль-

них соціальних субмереж, маємо зазначити, що 

сьогодні вони є однією з найважливіших проблем і 

небезпек для користувачів інтернет-середовища. 

Порушуючи морально-етичні норми спілкування, 

такі структури нав’язують конкретні наративи та 

меседжі, які вигідні замовникам або власникам. По-

рушуючи цілісність національного інформаційного 

поля, вони також перетворюються в ситуації інфор-

маційної війни на фактор національної небезпеки і 

таким чином стають серйозним викликом для дер-

жави та суспільства. 

Аналіз ситуації дає підстави типологізувати 

ботоферми за кількома критеріями. За тематичною 

спрямованістю ботоферми є корпоративні, 

агентські та персональні (якісні показники). За роз-

мірами – великі, середні та малі ботоферми (кіль-

кісні показники). Залежно від цих параметрів бото-

ферми можуть керуватися в автоматизованому або 

ручному режимі.  

Масовість та кількісні показники цього явища 

свідчать про те, що проблема потребує комплекс-

ного вирішення із залученням зусиль та ресурсів 

держав, міжнародних організацій та суспільних ін-

ституцій. 

Зважаючи на те, що засновники ботоферм ко-

ристуються найсучаснішими розробками у сфері 

цифрових, управлінських та психотехнологій, про-

грами боротьби з цим явищем мають також містити 

інтегровані рішення, зокрема пов’язані зі створен-

ням відповідного програмного забезпечення та ме-

ханізмів суспільного контролю. 
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Аннотация 

Фактическое отсутствие процессуального порядка проведения прокурором проверок деятельности 

органов расследования вынужденно компенсируется в ведомственных приказах, инструкциях и указаниях, 

в которых сроки и порядок проведения прокурором проверок часто меняются. Такие законодательные про-

белы и коллизии, отсутствие системности в регулировании процедуры проведения прокурором проверок 

исполнения закона в досудебных стадиях уголовного процесса, отсутствия единства формы их осуществ-

ления, четкого указания на итоговые документы которые должны завершать соответствующую проверку, 

приводят к существенному снижению эффективности осуществления прокурором надзора в досудебном 

производстве. Прежде всего, прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов органами, долж-

ностными лицами, осуществляющими дознание и следствие. Именно этому виду ее деятельности и посвя-

щена данная работа. 

Abstract 

The actual absence of a procedural procedure for conducting inspections by the Prosecutor of the activities 

of investigative bodies is forcibly compensated for in departmental orders, instructions and instructions, in which 

the terms and procedure for conducting inspections by the Prosecutor often change. Such legislative gaps and 

conflicts, the lack of consistency in the regulation of procedure by the Prosecutor checks the implementation of 

the law in pre-trial stages of criminal process, lack of unity of the form of implementation, clear instructions on 

the final documents to complete the relevant checks, lead to a significant decrease in the effective implementation 

of Prosecutor supervision at the pre-trial proceedings. First of all, the Prosecutor's office supervises the implemen-

tation of laws by bodies and officials who carry out inquiries and investigations. This work is devoted to this type 

of its activity. 
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В теории прокурорского надзора вопросам 

сущности и порядка осуществления прокурором 

проверок исполнения закона всегда уделялось зна-

чительное внимание, однако, в большинстве своем, 

эти вопросы исследовались применительно к про-

изводству прокурором общенадзорных проверок. 

Проблемы же, связанные проведением прокурором 

проверок исполнения требований закона в сфере 

уголовного судопроизводства, рассматривались 

значительно реже и, как правило, в контексте осу-

ществления прокурором функции надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия.[1] 

Говоря о сущности какого-либо явления (в 

данном случае – проверки прокурором исполнения 

требований закона), следует исходить из того, что 

сущность как таковая – это «смысл вещи, то, что 

она есть сама по себе, в отличие от всех других ве-

щей и в отличие от изменчивых, под влиянием тех 

или иных обстоятельств, состояний вещи».[2] Тем 

самым, сущность какого-либо явления определя-

ется путем выделения его особенностей. Раскрыть 

сущность проверки исполнения закона, осуществ-

ляемой прокурором в досудебном производстве, 

значит выделить ее отличительные особенности и 

раскрыть содержание.  

В энциклопедических словарях под проверкой 

чего-либо понимается «проведение комплекса ис-

пытаний или анализов, необходимых для того, 

чтобы подтвердить соответствие его свойств требу-

емым… Под проверкой чьего-либо решения, утвер-

ждения и т.п. понимается выяснение их истинности 

или соответствия имеющемуся фактическому мате-

риалу».[3] Проверка – это «контроль, проводимый 

на предмет установления соответствия реального, 

истинного состояния документа, проекта, исполне-

ния поручений требуемому образцу, стандарту, 

установленным правилам».[4] Тем самым проверка 

– это всегда комплекс мер, направленный на уста-

новление соответствия чего-либо предъявляемым 

требованиям.[5]  
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В специальной литературе при определении 

сущности проверки прокурором исполнения требо-

ваний закона существует несколько подходов. 

Многие авторы рассматривают проверку как сред-

ство прокурорского надзора для выявления нару-

шений закона.[6] Так, И.В. Кушнир указывает, что 

«прокурорская проверка – основное правовое сред-

ство выявления, пресечения и устранения правона-

рушений, а также установления обстоятельств, им 

способствующих».[7] Если исходить из того, что 

средство – это «прием, способ действия для дости-

жения чего-нибудь»,[8] то рассмотрение проверки 

только как способа действий, на мой взгляд, не-

сколько сужает данное понятие. Проверки, осу-

ществляемые прокурором, и есть действие, предпо-

лагающее наличие не только способа, но и метода 

осуществления. В соответствии с приказами Гене-

ральной Прокуратуры РФ проверки проводятся 

прокурором не только для выявления, но и для пре-

сечения нарушений закона.  

Другая группа ученых определяет проверку 

исполнения требований закона как полномочие 

прокурора по надзору за точным и единообразным 

исполнением законов должностными лицами, ме-

тод осуществления высшего надзора.[9]  

Если говорить о проверке исполнения закона 

только как о полномочии прокурора, то, на мой 

взгляд, это не в полной мере отражает ее сущность, 

которая заключается в том, что проведение про-

верки является фактически единственным спосо-

бом выявления нарушений действующего законо-

дательства при осуществлении всех видов проку-

рорского надзора. Поэтому прав В.Д. Ломовский, 

говоря, что проверка прокурора – это «совокуп-

ность методов, способов установления, выявления 

обстоятельств правонарушений, и уже по этой при-

чине она не может рассматриваться в качестве 

обычного средства выявления правонарушений. 

Среди всех иных средств выявления прокурором 

обстоятельств правонарушений проверка высту-

пает в качестве родового и, следовательно, более 

значимого».[10] Данная позиция представляется 

мне обоснованной, так как в действительности 

именно путем проверки возможно выявить совер-

шенные правонарушения, а иные полномочия про-

курора выступают в такой ситуации способами 

проведения проверки, либо реакцией прокурора на 

выявленные по итогам проверки факты и обстоя-

тельства.  

Наиболее точно, на мой взгляд, отражает сущ-

ность проверки исполнения требований закона, 

осуществляемой прокурором, как комплекса мер, 

направленных на установление соответствия чего-

либо предъявляемым требованиям, определение, 

данное Е.Р. Ергашевым и А.А. Фирсовой: проверка 

прокурором исполнения закона – «совокупность 

взаимосвязанных интеллектуальных, организаци-

онных, технических, управленческих действий, 

проводимых в установленный законом срок при 

наличии сведений о фактах нарушения закона и 

направленных на выявление нарушений закона, ви-

новных лиц и привлечение их к установленной за-

коном ответственности».[11] Применительно к 

проверкам, проводимым прокурором в сфере уго-

ловного судопроизводства, считаю необходимым 

также указать на то, что эти действия должны быть 

не только интеллектуальными, организационными, 

управленческими, но и правовыми (предусмотрен-

ными законодательством).  

В теории прокурорского надзора проводимые 

прокурором проверки исполнения закона нередко 

отождествляются с прокурорским надзором, и этим 

подчеркивается особая значимость такой деятель-

ности прокурора. Так, О.С. Ахетова, давая понятие 

прокурорского надзора, указывает, что это «дея-

тельность органов прокуратуры, осуществляемая 

от имени Российской Федерации и состоящая в 

проверке точности соблюдения Конституции РФ и 

исполнения законов, действующих на территории 

России».  

На мой взгляд, данный подход обусловлен тем, 

что проверка исполнения закона выступает основ-

ной формой надзорной деятельности прокурора. В 

это связи соотношение понятий прокурорского 

надзора и прокурорской проверки выглядит как со-

отношение содержания и формы. Содержание и 

форма это категории, «во взаимосвязи которых со-

держание, будучи определяющей стороной целого, 

представляет совокупность частей (элементов) 

предмета и их взаимодействий между собой и с 

другими предметами, а форма – есть организация 

содержания»,[12] его внешнее или внутреннее вы-

ражение. В силу этого прокурорский надзор не-

редко определяется как деятельность, состоящая в 

проверке исполнения закона.  

Проверка исполнения закона может быть опре-

делена, как основная правовая форма прокурор-

ского надзора – деятельности, осуществляемой в 

установленном законом порядке, направленной на 

выявление правонарушений, установление лиц, до-

пустивших эти нарушения, других имеющих значе-

ние фактов и обстоятельств, и завершающаяся при-

нятием решения о восстановлении нарушенных 

прав или констатацией отсутствия правонаруше-

ния. 

Практические работники, определяя сущность 

проверок, осуществляемых прокурором, отмечают, 

что они представляют собой «совокупность прово-

димых органами прокуратуры мероприятий по 

оценке соответствия осуществляемой деятельности 

или действий (бездействия), обязательным требова-

ниям, т.е. требованиям федерального и региональ-

ного законодательства». В данном определении от-

мечено ключевое свойство проверки – ее специаль-

ная цель - установление соответствия действий 

(бездействия) требованиям законодательства.  

Также важной отличительно чертой проверок 

прокурором исполнения законов органами, осу-

ществляющими предварительное расследование, 

является то, что, проводя проверки в досудебном 

производстве, прокурор выступает не сторонним 

наблюдателем, а непосредственным участником 

уголовно-процессуальной деятельности.  

Значимым для выявления сущности проверки 

прокурора в сфере уголовного судопроизводства 

является определение круга объектов, подлежащих 
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проверке. Относительно объектов прокурорских 

проверок в специальной литературе высказаны сле-

дующие точки зрения: это деятельность поднадзор-

ных органов; это законность поднадзорной деятель-

ности; это сами поднадзорные органы. 

Согласно ч.1 ст.37 УПК РФ и гл.3 Закона о 

прокуратуре, прокурор осуществляет надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. Соответственно и 

предметом проверок, осуществляемых прокурором 

в данной сфере, будет являться законность соответ-

ствующей деятельности указанных органов. С уче-

том же положений гл.6 УПК РФ, которая посвя-

щена участникам уголовного судопроизводства, 

можно уточнить, что предметом проверок проку-

рора является законность процессуальной деятель-

ности органов дознания, начальника органа дозна-

ния, дознавателя, начальника подразделения дозна-

ния, следователя и руководителя следственного 

органа.  

Предмет проверок прокурора тождественен 

предмету прокурорского надзора, в силу чего в 

юридической литературе, как уже отмечалось, зача-

стую приравнивают понятия проверок и надзора. 

Еще одна особенность проверок прокурора в 

сфере уголовного судопроизводства – специфиче-

ский повод для их проведения – требование закона 

(подзаконного акта) об обязательном систематиче-

ском проведении проверок в рамках осуществления 

надзора за процессуальной деятельностью следова-

теля и дознавателя.  

Задачи, которые стоят перед прокурором, осу-

ществляющим надзор за органами состоят в том, 

чтобы ни одно преступление не осталось не раскры-

тым и ни одно лицо, совершившее преступление, не 

избежало установленной ответственности; задер-

жание лиц по подозрению в совершении преступле-

ния производилось в порядке и по основаниям, 

установленным законом; никто не подвергался не-

законному и необоснованному привлечению к уго-

ловной ответственности или иному ограничению в 

правах; никто не подвергался аресту без судебного 

решения или санкции прокурора; соблюдались 

установленные законом порядок возбуждения и 

расследования уголовных дел, сроки расследова-

ния, права участников уголовного судопроизвод-

ства и других граждан; при расследовании преступ-

лений неуклонно соблюдались требования закона о 

всестороннем, полном, объективном исследовании 

все обстоятельств дела, выявлялись как уличаю-

щие, так и оправдывающие обвиняемого, а также 

отягчающие и смягчающие его ответственность об-

стоятельства; выявлялись причины совершения 

преступлений и способствующие им условия, при-

нимались меры к их устранению. 

Эти задачи будут успешно выполнены при 

условии, что прокуроры и лица, производящие до-

знание и предварительное следствие будут строго 

придерживаться требований закона и норм уголов-

ного процесса. Принцип законности в уголовном 

процессе является одним из основополагающих 

принципов организации и деятельности органов до-

знания и предварительного следствия. 

Таким образом, проверки прокурором испол-

нения закона в досудебном производстве по уго-

ловным делам – это вид уголовно-процессуальной 

деятельности, в силу чего четкая регламентация ее 

проведения должна содержаться в уголовно-про-

цессуальном законодательстве Российской Федера-

ции.  

Реализация полномочий прокурора в досудеб-

ном производстве по уголовным делам невозможна 

без проведения им проверок, так как каждое 

надзорное полномочие прокурора, закрепленное в 

УПК РФ, требует установления факта наличия или 

отсутствия нарушения требований законодатель-

ства в деятельности органов предварительного рас-

следования. Принятию прокурором уголовно-про-

цессуальных решений всегда предшествует прове-

дение им проверки (проведение опросов, изучение 

материалов уголовного дела, изучение материалов 

предварительных проверок заявлений и сообщений 

о преступлениях). Принятие прокурорами реше-

ний, предусмотренных УПК РФ – это практически 

всегда внешнее выражение итогов проведенной 

прокурором проверки.  

При производстве таких проверок решаются 

не только задачи выявления нарушений закона ор-

ганами предварительного расследования, но и уста-

новление полноты и всесторонности расследова-

ния, целесообразности и возможности осуществле-

ния уголовного преследования по делу вообще. Как 

уже было отмечено, прокурор при проведении уго-

ловно-процессуальных проверок, выступает одно-

временно и как субъект, осуществляющий надзор, 

и как субъект, осуществляющий уголовное пресле-

дование. На досудебном производстве для проку-

рора, как для будущего государственного обвини-

теля, готовится доказательственная база, которой 

он будет оперировать в суде.[13] Поэтому, надзирая 

за законностью деятельности следователя и дозна-

вателя, прокурор одновременно обеспечивает для 

себя возможность продолжения уголовного пресле-

дования в суде, поддержания государственного об-

винения при рассмотрении дела по существу.  

Основными субъектами проведения проверки 

по уголовным делам являются помощники проку-

роров. Им прокурор поручает изучение, то есть 

фактическую проверку принятых органами предва-

рительного расследования решений, а также мате-

риалов предварительных проверок сообщений о 

преступлениях и материалов уголовных дел, рас-

смотрение поступающих в органы прокуратуры жа-

лоб.  

Деятельность прокурора по проведению про-

верок в досудебном производстве по уголовным де-

лам инициируется не только появлением у него ин-

формации о допущенном нарушении закона. Про-

верки прокурором исполнения требований закона в 

досудебном производстве носят регулярный харак-

тер, их проведение является обязательным для про-

курора. Это связано с тем, что закон возлагает на 

прокурора обязанность по осуществлению уголов-

ного преследования, законность и обоснованность 

которого прокурор должен обеспечить еще в досу-
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дебных стадиях процесса, чтобы в судебном разби-

рательстве иметь возможность результативно под-

держивать государственное обвинение.  
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Анотація 

У статті розглядаються напрями реформування системи кадрового менеджменту Державної прикор-

донної служби України. 

Аналіз стану кадрового менеджменту за останні декілька років дає автору можливість запропонувати 

наступні напрями подальшого реформування, які повинні позитивно вплинути на розвиток системи кад-

рового менеджменту Державної прикордонної служби України: реалізація принципу субсидіарності, тобто 

розширення повноважень керівників нижчої та середньої ланки; оптимізація системи управління структу-

рою та чисельністю служби; моніторинг кадрового потенціалу; забезпечення постійної бойової готовності 

шляхом вдосконалення механізму комплектування підрозділів охорони кордону; вдосконалення системи 

підготовки кадрів; модернізація кадрових технологій. 

Abstract 

The article considers the directions of reforming the personnel management system of the State Border Guard 

Service of Ukraine. 

Analysis of the state of personnel management over the past few years gives the author the opportunity to 

suggest the following areas of further reform, which should positively affect the development of the personnel 

management system of the State Border Guard Service of Ukraine: implementation of the principle of subsidiarity; 

optimization of the management system of the structure and number of services; monitoring of human resources; 
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ensuring constant combat readiness by improving the mechanism of staffing border guards; improving the training 

system; modernization of personnel technologies. 
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Постановка проблеми. В умовах реалізації но-

вої Стратегії національної безпеки України, затвер-

дженої Указом Президента України від 14 вересня 

2020 р.№392/2020, проблема реформування сис-

теми кадрового менеджменту в Державній прикор-

донній службі України набуває нової актуальності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Управління персоналом Державної прикордонної 

служби України неодноразово ставало об’єктом на-

укової уваги П. Горбатюка [1], В. Довганя [2], Г. 

Магася [3], О. Мейка [4], С. Шарапа [5]. Проте роз-

виток системи кадрового менеджменту не привер-

нув уваги дослідників.  

Метою статті є обґрунтування напрямів рефо-

рмування системи кадрового менеджменту Держа-

вної прикордонної служби України. 

Викладення основного матеріалу.  

Аналіз стану кадрового забезпечення за 

останні декілька років дає нам можливість запропо-

нувати наступні напрями подальшого рефор-

мування, які повинні позитивно вплинути на розви-

ток системи кадрового менеджменту Державної 

прикордонної служби України: 

− реалізація принципу субсидіарності, тобто 

розширення повноважень керівників нижчої та се-

редньої ланки; 

− оптимізація системи управління структу-

рою та чисельністю служби; 

− моніторинг кадрового потенціалу; 

− забезпечення постійної бойової готовності 

шляхом вдосконалення механізму комплектування 

підрозділів охорони кордону; 

− вдосконалення системи підготовки кадрів; 

− модернізація кадрових технологій. 

Зміни нададуть керівникам широкі повнова-

ження у використанні кадрового ресурсу, прибе-

руть перепони щодо оперативності прийняття кад-

рових рішень. 

Реалізація принципу субсидіарності передба-

чає не тільки розширення повноважень, а й збіль-

шення відповідальності керівників. 

Хоча й до цього часу деякі керівники структу-

рних підрозділів Адміністрації намагаються збере-

гти за собою це право, але цей курс незворотній – 

тому, що це є складова реалізації державної кадро-

вої політики. 

Важливою складовою є реформа системи 

управління структурою та чисельністю служби. Ро-

ками структура відомства створювалась без дотри-

мання єдиних підходів та стандартів, принципів 

управління і загального курсу розвитку Служби [6].  

Діюча система управління структурою не в по-

вній мірі враховувала співвідношення чисельності 

персоналу, витрат на його утримання та призвела 

до збільшення структур управління, штучного 

підвищення статусу посад. 

В більшості випадків формування підрозділів 

та посад здійснювались автономно по окремо взятій 

вертикалі, без детального аналізу впливу таких змін 

на загальний стан справ, що не дає змоги ефективно 

управляти наявним кадровим ресурсом та чисель-

ністю служби в цілому.  

Такі заходи суперечать курсу, спрямованому 

на децентралізацію, впливають на співвідношення 

категорій старшого та молодшого офіцерського 

складу, збільшують диспропорцію чисельності 

персоналу в різних рівнях управління, нівелюють 

систему кар’єрного зростання офіцера. 

Унаслідок таких змін існує нерівність в старто-

вих позиціях випускників Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені 

Б.Хмельницького – виникає вимушена ситуація 

призначення деяких молодих офіцерів відразу на 

посади рівня регіонального управління. 

Проблема співвідношення категорій персо-

налу – це загальна проблема Державної прикордон-

ної служби.  

Основним джерелом поповнення кадрового 

резерву є випускники факультету підготовки керів-

них кадрів Національної академії. 

Разом з тим значна кількість офіцерів кадро-

вого резерву на керівні посади не можуть розгляда-

тися як реальні кандидати до призначення. На їх 

підготовку витрачаються державні кошти, але 

рівень їх готовності не завжди дає змогу займати їм 

керівні посади. Це стосується не тільки підготовки 

в академії, а діючої системи добору на навчання. На 

жаль до цього часу нам не вдалось забезпечити 

якісний добір кандидатів для вступу в Академію, 

спроможних після завершення навчання зайняти 

керівні посади в органах охорони кордону. 

Слід наголосити, що якісний добір на навчання 

– це запорука в найближчій перспективі мати на 

керівних посадах підготовлених та досвідчених 

фахівців.  

Тривалий час, протягом 5 років, у Службі не 

здійснювалась підготовка вузькопрофільних 

фахівців-офіцерів, особливо таких як льотчики та 

моряки. 

Лише в 2017 році було відновлено підготовку 

військових фахівців у ВНЗ інших відомств.  

Так, до Плану державного замовлення внесено 

підготовку, починаючи: 

з 2016 року – 24 фахівців за 5 напрямками 

діяльності; 

з 2017 року – 137 фахівців у 14 галузях знань. 

Але перші результати цієї роботи очікуються 

лише у 2021 році. 

Державна прикордонна служба України і 

надалі буде здійснювати підбір тільки тих фахівців, 

яких вона не може на даному етапі самостійно 
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підготувати, спроможних після відповідної підго-

товки виконувати завдання за призначенням на 

будь якій ділянці державного кордону. 

Діюча система підготовки вузькопрофільних 

фахівців молодшого персоналу також не в повній 

мірі задовольняє потреби Служби в оперативному 

покриттю існуючого некомплекту. 

Для виправлення ситуації – необхідно забезпе-

чити постійний моніторинг та динаміку змін з 

урахуванням прогнозу та взаємодію на всіх рівнях 

управління відповідних структур за єдиним алго-

ритмом. 

Мета, яку відомство має поставити перед со-

бою – це створення дієвої системи підвищення 

кваліфікації персоналу, якою передбачити обов’яз-

кове проходження планового підвищення 

кваліфікації та підготовку перед призначенням на 

керівну посаду, за всіма напрямками та спеціально-

стями. 

У цьому зв’язку вважаємо за необхідне: 

− з метою підвищення рівня укомплектова-

ності офіцерських посад:  

− розподіл та призначення 260 випускників 

Національної академії здійснити тільки на первинні 

посади в підрозділи охорони державного кордону; 

− вивчивши досвід суміжних країн (Респуб-

ліка Польща, Республіка Білорусь) пропонуємо за-

початкувати проведення підготовки осіб сер-

жантського (старшинського) складу з вищою 

освітою, які не менше одного року ефективно вико-

нують обов’язки на посаді, що підлягає заміщенню 

особами молодшого офіцерського складу 

(відповідні зміни до пункту 116 Положення про 

проходження військової служби вже подані) з по-

дальшим присвоєнням первинного офіцерського 

звання та призначенням в підрозділи охорони кор-

дону; 

− з метою підтримання необхідного рівня 

укомплектованості посад рядового та сержантсь-

кого (старшинського) складу щороку приймати 

1300 військовослужбовців строкової військової 

служби, яких після підготовки в навчальних цен-

трах направляти на доукомплектування підрозділів 

охорони кордону та резервів. 

Перехід на комплектування за змішаним прин-

ципом є вимушеною мірою і в цьому випадку стро-

ковики, в першу чергу розглядаються як джерело 

прийому на військову службу за контрактом. 

Дуже важливою проблемою є необхідність 

зміни підходів до управління наявним кадровим ре-

сурсом. 

Бездумна ротація персоналу під виглядом 

профілактики правопорушень набула загрозливої 

величини. В багатьох випадках така ротація прохо-

дить без підтвердження фактів, іноді на підставі 

неперевіреної інформації. Тільки зараз завдяки ре-

формуванню внутрішньої безпеки створюються 

відповідні реєстри, і це на нашу думку унеможли-

вить суб’єктивний підхід до прийняття відповідних 

рішень. 

Звичайно, ніхто не ставить під сумнів необ-

хідність проведення відповідних профілактичних 

заходів, в тому числі й точкову ротацію. Але ці за-

ходи набули такої масовості, що в результаті не 

тільки спустошують бюджет а й повністю знівелю-

вали та дискредитували саму систему ротації пер-

соналу, підмінили собою норми Дисциплінарного 

статуту. 

Персональна відповідальність за вчинене пра-

вопорушення конкретного військовослужбовця 

заміняється ротацією, а інколи й ротацією групи 

осіб. 

В результаті ми маємо ланцюгову реакцію, 

коли такі військовослужбовці після переміщення 

втрачають інтерес до служби і шукають різних 

варіантів, щоб змінити місце служби або взагалі 

звільнитися. 

Не рідко такі переміщення призводять до зво-

ротного результату – військовослужбовець таким 

чином уникає відповідальності, а через відповідний 

час знову повертається на попереднє місце служби. 

В результаті такої роботи деякі військовослу-

жбовці по декілька раз переміщаються з відділу 

прикордонної служби, направляються на доуком-

плектування бойових підрозділів або в управління 

прикордонних загонів, де здійснюють ор-

ганізаційно-розпорядчі функції, що негативно 

впливає на загальний стан справ. 

Тому ротацію персоналу не потрібно розгля-

дати як основний захід профілактики правопору-

шень,для цього є багато інших більш ефективних 

важелів. 

На наш погляд повинна діяти чітка система. 

Для підвищення ефективності служби на кордоні 

ми повинні вибудувати таку систему реагування, 

яка повинна передбачати не тільки накладання 

стягнень за правопорушення, але й своєчасне їх 

зняття та заохочення за позитивні результати.  

Висновки та перспективи подальших ро-

звідок. Вдосконалення системи кадрового менедж-

менту – це не лише проблема кадрових підрозділів, 

вона потребує комплексного вирішення, координа-

цію зусиль усіх структурних підрозділів на якісну 

реалізацію кадрової політики Державної прикор-

донної служби України. 

На наш погляд, доцільними будуть наступні 

заходи: 

1. Провести функціональне обстеження ор-

ганізаційно-штатної структури (ревізію штату) за 

результатами якого підготувати пропозиції: 

− щодо оптимізації структури з досягненням 

принципу субсидіарності та чітким розподілом 

функцій і повноважень між рівнями управління; 

− приведення співвідношення категорій пер-

соналу у відповідність до визначених стандартів 

шляхом збільшення штатних посад молодшого 

офіцерського складу. 

− вирівнювання посадових окладів з 

урахуванням чотирьох рівнів управління та 

функціональної конфігурації посад (всі інші пи-

тання врегульовувати за рахунок відповідних 

надбавок та премій). 

2. Забезпечити укомплектованість органів та 

підрозділів охорони кордону, резервів Голови слу-

жби та підрозділів, які виконують завдання в зоні 



58 Slovak international scientific journal # 47, (2020) 

проведення антитерористичної операції Держпри-

кордонслужби на рівні, який дасть змогу викону-

вати завдання за призначенням, та ефективне вико-

ристання кадрового ресурсу шляхом: 

− повернення до принципу комплектування 

виключно військовослужбовцями за контрактом, в 

тому числі з числа військовослужбовців строкової 

служби; 

− своєчасного перерозподілу внутрішнього 

кадрового ресурсу, з урахуванням загроз відтоку 

персоналу; 

− добору персоналу центрами комплекту-

вання виключно для підрозділів охорони кордону; 

− доукомплектування підрозділів охорони 

кордону до 70 % від штатної чисельності.  

3. Забезпечити стабілізацію кадрового ре-

сурсу. Мінімізувати переміщення персоналу, особ-

ливо між регіональними управліннями. Ротацію 

персоналу здійснювати лише з метою планової 

заміни персоналу, який вислужив встановлені 

терміни перебування в зоні проведення Операції 

Об’єднаних Сил. 

4. Переглянути систему добору персоналу для 

навчання на факультеті підготовки керівних кадрів 

Національної академії Держприкордонслужби, 

підготовки вузькопрофільних фахівців та підви-

щення кваліфікації. 

5. Забезпечити дотримання вимог антикоруп-

ційного законодавства, продовжити роботу з прове-

дення: 

− реалізації вимог положення Закону 

України «Про очищення влади» у порядку та в 

строки визначені Постановою Кабінету Міністрів 

від 16.10.2014 № 563 та розпорядженням від 

16.10.2014 №1025-р; 

− кадрового супроводу та контролю за опри-

людненням персоналом Служби електронних де-

кларацій, осіб уповноважених на виконання 

функцій держави. 

6. Удосконалити систему стимулювання війсь-

ковослужбовців, в частині, що стосується нагород-

ження персоналу відомчими відзнаками за вислугу 

років. 

Нами пропонуються додаткові заходи, спрямо-

вані на збільшення показників добору, підвищення 

мотивації та збереження кадрового потенціалу: 

1. Комплектування персоналу здійснювати за 

територіальним принципом – протягом дії першого 

контракту військовослужбовці повинні проходить 

службу за місцем проживання, переміщення мож-

ливе лише за згоди особи. 

2. Повністю виключити безпідставну ротацію 

персоналу – переміщення військовослужбовців з 

метою профілактики, здійснювати лише після по-

переджувальних заходів, виключно на підставі до-

кументально підтверджених фактів.  

3. Запровадити встановлення диференційова-

ного грошового утримання, з урахуванням служби 

на кордоні. 

4. Забезпечити підвищення соціального захи-

сту персоналу, в першу чергу шляхом запро-

вадження програми створення житлового фонду в 

підрозділах охорони кордону. 

 

Список літератури 

1. Гобатюк П. Організація службової діяль-

ності підрозділів кадрового забезпечення у дер-

жавній прикордонній службі України . Вісник 

Національної академії Державної прикордонної 

служби України. Державне управління. 2019. Вип. 

1. URL:. https://nadpsu.edu.ua/wp-content/up-

loads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf 

2. Довгань В., Арзянцева Д., Захаркевич Н. 

Сутність та структура кадрової безпеки органів 

Державної прикордонної служби України. Вісник 

Національної академії Державної прикордонної 

служби України. Державне управління. 2019. Вип. 

1. URL:. https://nadpsu.edu.ua/wp-content/up-

loads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf 

3. Магась Г. А. Теоретичні засади публічного 

управління у сфері охорони державного кордону. 

Eurasian Academic Research Journal. Yerevan, 2018. 

№ 8 (26). С. 35-41 

4. Мейко О. Обґрунтування показника рівня 

розвитку організаційно-штатної структури органу 

охорони державного кордону. Збірник наукових 

праць «Держава та регіони». Державне управління, 

2020 р. № 1 (69). С. 143-149. 

5. Шарап С. Особливості кадрового забезпе-

чення підрозділів ДПСУ в умовах гібридної війни 

Вісник Національної академії Державної прикор-

донної служби України. Державне управління. 

2018. Вип. 3. URL:. https://nadpsu.edu.ua/wp-con-

tent/uploads/2018/12/visnik_3_2018_du.pdf 

6. Мильнер Б.З. Теория организации. Учеб-

ник. М: ИНФРА-М, 2001. – 864 с. 

7. Про державну прикордонну службу 

України: Закон України від 3 квітня 2003 року № 

661-IV. – Режим доступу: za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 

 

  

https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/visnuk_1_2019_du.pdf
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/visnik_3_2018_du.pdf
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/visnik_3_2018_du.pdf


Slovak international scientific journal # 47, (2020) 59 

РОЗШИРЕННЯ ПРЕДМЕТУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ АБО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

 

Остапенко Ю.І. 

кандидат юридичних наук, доцент, асистент 

кафедри господарського права 

Національного юридичного університету України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4033-5927 

 

EXPANSION OF THE SUBJECT OF ECONOMIC LAW (ON THE EXAMPLE OF THE SPHERE OF 

COMMERCIALIZATION OF PHYSICAL CULTURAL OR PHYSICAL AND HEALTH ACTIVITY) 

 

Ostapenko Y. 

PhD of Law, Associate Professor, Assistant 

Department of Economic Law 

Yaroslav Mudriy National Law University, Kharkiv, Ukraine 

 

Анотація 

Проаналізовано юридичні наукові підходи до поняття «предмету господарського права» на сучасному 

етапі. Встановлено не одноманітність шодо погляду на предмет господарського права. Обґрунтовано по-

зицію щодо розширення предмету господарського права за рахунок соціодинаміки сучасного життя (на 

прикладі сфери комерціалізації фізкультурної або фізкультурно-оздоровчої діяльності). 

Abstract 

Legal scientific approaches to the concept of "subject of economic law" at the present stage are analyzed. It 

is not established that the view of the subject of economic law is uniform. The position on the expansion of the 

subject of economic law due to the sociodynamics of modern life (on the example of the sphere of 

commercialization of physical culture or physical culture and health activities) is substantiated. 

Ключові слова: Господарське право, предмет господарського права, розширення предмету господар-

ського права. 

Keywords: Commercial law, the subject of commercial law, the expansion of the subject of commercial law. 

 

У 2020 р. науці господарського права виповни-

лося 110 років. І такий поважний вік заставляє 

більш допитливо подивитись на це явище у право-

вому просторі, щоб зрозуміти той феномен, який 

дозволив йому не загубитись у коловороті соціа-

льно-правових ідей і теорій бурхливого ХХ сто-

ліття і зберегти актуальність у ХХІ. [1, c. 53]  

У науковій юридичній літературі є ряд питань, 

які протягом тривалого часу залишаються актуаль-

ними і дискусійними. Це, зокрема, стосується пре-

дмета господарського законодавства, яким об’єкти-

вно і традиційно визначається будь-яка галузь 

права, тобто межі регулювання сукупність тих сус-

пільних відносин, які лежать в її основі і об'єктивно 

зумовлюють необхідність її існування. Разом із тим 

слід додати, що потреба в цьому виникає в тих сфе-

рах, де розвиток суспільних відносин зумовлюється 

суспільним попитом на комплексний характер сус-

пільного правового регулювання, а отже, діє 

суб’єктивно-об’єктивний критерій. Наприклад: 

дана теза стосується як охорони навколишнього се-

редовища, сфери інформаційних відносин, аграр-

ного виробництва, так і системи відносин у сфері 

господарювання як такої. [2, c. 194]  

Звісно, регулювання економічних відносин як 

цілісної системи є доволі складним завданням 

останнього, тому що в основі повинна бути закла-

дена концептуальна схема − об'єктивно існуюча си-

стема суспільних відносин, що відображає реальні 

факти, реальне співвідношення норм, які їх регулю-

ють та відповідають, у свою чергу, наявний дифе-

ренціації суспільних відносин на певні інституції. В 

Україні відносин, які мають подібний характер пра-

вового економічного регулювання, як такого, ви-

ступають об’єктом господарського законодавства, 

адже в останньому міститься схема-механізм регу-

лювання господарсько-виробничих, організаційно-

господарських відносин. На сьогодні очевидним й 

є те, що сучасна економічна система вимагає від 

правового регулювання в економічній сфері, по-пе-

рше, цілісного механізму та правового характеру 

встановлення меж впливу публічного регулювання 

господарської діяльності на приватне у межах 

принципу саморегулювання економічної системи. 

По-друге, виникає необхідність чіткого встанов-

лення правової природи предмета господарського 

законодавства, меж його компетенції та ідентично-

сті саме у внутрішньо-предметних характерних ри-

сах та складових у відповідних інститутах госпо-

дарського законодавства: інвестиційному, фінансо-

вому, підприємницькому, інноваційному, 

банківському та ін. [3, c. 5−24] 

Ця проблема займає одне з центральних місць 

у галузі господарського права і має велике зна-

чення, по-перше, для функціонального оформлення 

і затвердження легітимності господарського зако-

нодавства, також для визначення курсу подальшого 

розвитку господарсько-правової концепції, в той 

же час і для вдосконалення самого господарського 

законодавства. По-друге, визначення предмета гос-

подарського законодавства набуває важливу роль 
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для юридичної практики, адже саме предмет визна-

чає межі застосування норм того чи іншого права 

на практиці. [4, c. 91−103] 

Відтак, питання щодо предмету господар-

ського права на теренах України розглядали науко-

вці донецької школи права, а саме: В. К. Мамутов, 

Г. Л. Знаменський, П. Г. Скрипник, В. А. Устиме-

нко. Якщо більш детально розглянути наукові ду-

мки вчених-господарників щодо предмету госпо-

дарського права, то В. К. Мамутов : «Сфера діяль-

ності господарського права чи, як говорять юристи, 

його предмет – це одна з важливіших і у той же час 

одна з самих складних сфер життєдіяльності лю-

дини – сфера матеріального виробництва». [5, с. 9 ] 

Г. Л. Знаменський стверджував: «Саме в межах фу-

ндаментальних суспільних відносин концепція гос-

подарського права (як раніше, так і тепер) знахо-

дить свій предмет регулювання, виокремлюючи го-

сподарські відносини та їх основу – в положеннях 

господарську діяльність. Нарешті ці погляди на 

предмет господарсько-правового регулювання 

знайшли свій відбиток в положеннях Господар-

ського кодексу України… На відміну від мозаїч-

ного предмета цивільного права, який традиційно 

охоплює велику кількість дуже не схожих між со-

бою відносин, предмет господарсько права має мо-

ністичний погляд. І саме тому, що його матеріальна 

основа – господарювання.» [6, с.52] 

Також частково вивчення цього питання вхо-

дило до кола інтересів: О. М. Вінник, Д. В. Зади-

хайла, В. С. Мілаш, В. С Щербина та інші. На думку 

учасників авторського колективу підручника «Гос-

подарське право» (Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова, 

Р. П. Бойчука): «Господарські відносини у сфері 

економіки України становлять предмет господар-

ського права». [7, с. 27] Ідентичне визначення пре-

дмету міститься й у підручнику Господарського 

права В. С. Щербини [8. С. 31], а в підручнику Мі-

лаш В. С. відповідне визначення розширене уточ-

ненням: «…, та на які спрямовано регулювальний 

вплив господарського права». [9, с. 27] Також, як 

зауважує Д. В. Задихайло, предметом правового ре-

гулювання (зокрема предметом господарсько-пра-

вового регулювання), який значною мірою відтво-

рює цю системність, мають бути адекватно охоп-

лені всі ієрархічно структуровані елементи такої 

суспільної системи відповідно до їх ролі в її функ-

ціонуванні та виконанні свого призначення. Інакше 

буде важко забезпечити ту саму гармонійність со-

ціальних інтересів, до якої так прагне правове регу-

лювання. [10] Наукову думку Задихайла Д. В. про-

довжив Знаменський Г. Л.: «Саме питання про не-

обхідність узгодження приватних та публічних 

інтересів — є магістральним сучасним питанням 

світового значення (а не наскрізним, що має зна-

чення тільки для сьогоднішнього стану українсь-

кого права). [11] 

Важливий внесок більш сучасних поглядів 

щодо аналізу предмета господарського права зро-

били такі зарубіжні вчені, як: В. В. Безбах, М. Н. 

Кузнецов, М. Г. Масевіч, М. П. Мозольний тощо.  

Також корективи на погляди предмета вноси-

лись і з розвитком на господарського законодавства 

України. Якщо погляди вчених-теоретиків (Зади-

хайла Д. В., Знаменського Г. Л, Мілаш В. С., В. К. 

Мамутова, Щербини В. С. та інших) брати за ос-

нову, а саме щодо того, що господарська діяльність 

є предметом регулювання господарського права, то 

саме визначення господарської діяльності як такої 

зустрічається на законодавчому майданчику, ще у 

перше реформаторських законах Незалежної Укра-

їни. Так, у Законі України «Про зовнішньоекономі-

чну діяльність» від 16.04.1991 року господарська 

діяльність визначається як «будь-яка діяльність, в 

тому числі підприємницька, пов'язана з виробницт-

вом і обміном матеріальних та нематеріальних 

благ, що виступають у формі товару». У Законі Ук-

раїни «Про оподаткування прибутку підприємств» 

від 16.04. 1994 року міститься більш розширене по-

няття господарської діяльності: «будь-яка діяль-

ність особи, направлена на отримання доходу в гро-

шовій, матеріальній або нематеріальній формах, у 

разі коли безпосередня участь такої особи в органі-

зації такої діяльності є регулярною, постійною та 

суттєвою. Під безпосередньою участю слід розу-

міти зазначену діяльність особи через свої постійні 

представництва, філіали, відділення, інші відокре-

млені підрозділи, а також через довірену особу, аге-

нта або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на 

користь першої особи». У Законі України «Про лі-

цензування певних видів господарської діяльності» 

від 01.06.2000 року, № 1775-III міститься лаконічне 

поняття господарської діяльності: «будь-яка діяль-

ність, у тому числі підприємницька, юридичних 

осіб, а також фізичних осіб − підприємців, пов'я-

зана з виробництвом (виготовленням) продукції, 

торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт». У 

Господарському кодексі України господарська дія-

льність визначається як: «діяльність суб'єктів гос-

подарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямована на виготовлення та реалізацію продук-

ції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність». У Пода-

тковому кодексі України міститься більш розши-

рене поняття господарської діяльності і визнача-

ється як: «діяльність особи, що пов'язана з вироб-

ництвом (виготовленням) та/або реалізацією 

товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спря-

мована на отримання доходу і проводиться такою 

особою самостійно та/або через свої відокремлені 

підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що 

діє на користь першої особи, зокрема за договорами 

комісії, доручення та агентськими договорами.» 

Звісно, ці визначееня не є вичерпними, але є схема-

тичними і не окреслюють увесь вичерпний предмет 

господарського права, оскільки є деякі важливі ха-

ракстеристики, які не долучені до змісту цих по-

нять.  
Також у авторів колективного підручника «Го-

сподарське право» (Д. В. Задихайла, В. М. Паш-
кова, Р. П. Бойчука) існує думка, що до змісту пре-
дмету окрім поняття «господарської діяльності» 
входить як характеристика поняття «народне гос-
подарство». Згідно з Законом України «Про еконо-
мічну самостійність України» від 03.08.1990 року 
№ 142-XII до народного господарств України нале-
жать усі розташовані на її території підприємства, 
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установи. У сукупності вони утворюють народно-
господарський комплекс України (ст. 1). Це осно-
вне коло суб’єктів, які здійснюють господарську ді-
яльність. 

З розвитком демократичних процесів, динамі-
кою економічних відносин, переходу від адмініст-
ративно-командної моделі економічного розвитку 
до моделі ринкової типу, а також з розвитком нау-
ково-технічного прогресу, процесом регулювання 
та саморегулювання економічних відносин сучасне 
визначення сучасне предмету господарського права 
потребує значного розширення його горизонтів. 
Звісно, предмет знаходиться у стані дуже активної 
динаміки, розширення відбувається за різних при-
чин та за різними напрямками. Якщо узагальнити, 
то можна виділити п’ять трендів його розвитку: по-
перше, це питання комерціалізації тих сфер, що ра-
ніше не були комерціалізовані, тобто відбувся про-
цес експансії господарського права в інші галузі; 
по-друге, це питання розвитку науково-технічного 
прогресу, а з ним створення нових видів послуг, то-
варів та формування нових ринків в цілому; по-
третє, ускладнення системи організаційно-госпо-
дарського супроводження господарської діяльно-
сті; по-четверте, за рахунок нових правових форм 
реалізації господарської діяльності (ігорний бізнес, 
зелений туризм тощо); по-п’яте, це широке коло ві-
дносин регулюються на підставі принципу свободи 
договору та свободи підприємництва, регулювання 
яких можливе із застосуванням принципів аналогії 
права та аналогії закону (аутсорсингові відносини у 
господарській діяльності, внутрішньогосподарські 
відносини тощо). Також необхідно зазначити, що 
господарське право знаходиться під впливом не 
тільки процесів розширення, але й під процесом гі-
брідизації власної динаміки з іншими галузями 
права, такими як: екологічне права – екологічне го-
сподарювання; міжнародне приватне та міжнаро-
дне публічне право – зовнішньоекономічне право; 
адміністративне право – регулювання господарсь-
кої діяльності суб’єктами організаційно-господар-
ських повноважень (Кабінет Міністрів України; мі-
ністерства; Антимонопольний Комітет України та 
інші); тощо. 

Дійсно, вже не сьогодні виникли питання щодо 
комерціалізації сфер спорту, оборонної промисло-
вості та освіти, а реформування системи охорони 
здоров’я запроваджуючи в неї «господарський ком-
понент», переоцінка ролі сучасної державної регу-
ляторної політики в системі забезпечення свободи 
підприємництва, які активно трансформують обсяг 
предмету господарського права. Слід зазначити та-
кож виникнення нових сфер економіки завдяки на-
дбанням науково технічного прогресу – космічній 
сфері (комерціалізація космічних послуг꞉ косміч-
ний туризм, космічні запуски вантажів тощо), теле-
комунікаційній сфері (мобільний зв’язок, Інтернет 
послуги тощо). Цей процес відбувається завдяки 
властивості господарських відносин до постійних 
«інновацій», трансформацій в напрямі створення 
ринків нових товарів та послуг, знаходження опти-
мальних форм узгодження приватних і публічних 
інтересів потреби у юридичному супроводженні ві-
дповідних економіко-соціальних процесів. 

Відтак, легко проілюструвати відповідне твер-
дження на прикладах комерціалізації фізкультурної 

або фізкультурно-оздоровчої діяльності. При адмі-
ністративно-командній моделі економічного розви-
тку спортивні відносини не носили товарно-грошо-
вий характер, адже відповідна сфера фінансувалася 
за рахунок бюджету, звісно, що з розвитком ринко-
вих відносин обсяги державних соціальних транс-
фертів зазнали скорочення, що автоматично викли-
кало розширення сфери їх комерціалізації. Сього-
дні фізична активність все ширше проникає в усі 
сфери життя людей та стає невід’ємною частиною 
життєдіяльності світової цивілізації꞉ мільйони лю-
дей ведуть здоровий спосіб життя, складовою час-
тиною якого є заняття фізичними вправами і оздо-
ровчою гімнастикою, участь у спортивних змаган-
нях (велопробіги, змагання з бігу тощо як на 
національному рівні, так і на світовому стають не-
від’ємною частиною сучасного життя). [12] Спорт 
перетворився на цілу індустрії спортивних та видо-
вищно-масових заходів, таким чином, інтинсивно 
впливають на економічну сферу життя держави і 
суспільства – на якість робочої сили, на структуру 
споживання і попиту , на поведінку споживачів, на 
зовнішньоекономічні зв’язки, туризм, тощо. [13] На 
сьогодні створено безліч спортивних, фізкультур-
них та туристичних організацій усіх форм власно-
сті, які здійснюють свою діяльність на комерційній 
основі: фізкультурні та оздоровчі клуби та асоціації 
(фітнес- шейпінг-клуби, масажні салони, дієтологі-
чні школи тощо); професійний спорт (професійні 
клуби, ліги і федерації тощо); інформаційно-спор-
тивний бізнес (спеціалізовані спортивні радіо- і те-
леканали; спортивні видавництва; спортивна рек-
лама тощо); бізнес на спортивних спорудах (стаді-
они, басейни, тренажерні зали тощо); спортивний 
бізнес пов’язаний з екіпуванням; спортивний ту-
ризм. Як зазначає у своїй роботі Заїченко Л. І.꞉ «У 
спорті відбуваються істотні зміни у системі соціа-
льно-економічних відносин в галузі, утворюються 
нові форми власності та форми господарювання , 
що активно впливає на поведінку всіх учасників фі-
зкультурно спортивної діяльності… Спорт варто 
розглядати як вид господарської, а іноді комерцій-
ної діяльності». [14] Також Заїченко Л. І. виокрем-
лює наступні форми господарсько-правової діяль-
ності у сфері саме спорту꞉ 1) оренда спортивних 
споруд та прокат спортивного інвентарю, в тому 
числі спортивного одягу та взуття; 2) виготовлення 
спортивного та допоміжного обладнання й інвен-
тарю, його ремонтування; 3) організація та прове-
дення оплатних спортивно-видовищних заходів; 4) 
організація та проведення тренувального процесу; 
5) інформаційно-консультативні послуги спортив-
ного характеру, а саме: а) консультації фахівців у 
сфері харчування (лікаря-дієтолога) з питань раціо-
нального режиму харчування й вживання харчових 
добавок, вітамінів для споживачів послуги; б) кон-
сультації фахівців із проведення медико-відновлю-
вальних заходів, а також тестування спортсменів; 
підготовку рекомендацій для споживачів програм 
занять, а також загальних правил з їх ефективного 
використання; професійну підготовку (перепідго-
товку) і підвищення кваліфікації в галузі спорту; в) 
послуги зі спортивної та медичної реабілітації; 6) 
розміщення реклами при проведенні спортивних 
заходів або щодо спортивних заходів; 7) передача 
прав на телерадіотрансляцію спортивних заходів. 
Ключовим суб’єктом, що реалізує саме комерційну, 
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господарсько-правову частину спортивних відно-
син є спортивний клуб, як суб’єкт господарської ді-
яльності, а організаційно-правову форму необхідно 
чітко визначити у законодавстві. Відтак, стан роз-
витку сучасних спортивних відносин, спортивної 
діяльності в Україні створює підґрунтя до форму-
вання спортивного права та адекватної господар-
сько-правової складової в структурі його змісту, що 
саме і є прикладом розширення предмету господар-
ського права. [15] 

Потрібно погодитись з думкою Заїченко Л. І., 
щодо сучасної ситуації з необхідністю виключити 
зі ст. 21 Закону України «Про громадські об’єд-
нання» норму, що надає право громадській органі-
зації здійснювати підприємницьку (господарську) 
діяльність безпосередньо, що фактично розмиває 
розподіл юридичних осіб на суб’єктів господарю-
вання та негосподарюючих суб’єктів, адже це при-
вносить у правозастосовчу діяльність суспільно не-
безпечну плутанину та створює умови для тіньо-
вого господарювання. Виключення цієї норми має 
спрямовувати громадську організацію на створення 
передбачених цим законом унітарних підприємств, 
на які і має бути покладено реалізацію господарсь-
кої правосуб’єктності в сфері спортивної діяльно-
сті. [16] 

Таким чином, можна прийти до висновку, що в 
системі господарського законодавства відбува-
ються системно-структурні процеси його розвитку, 
логічно обумовлені сучасним станом сфери розви-
тку господарських відносин, що можуть бути ком-
плексно репрезентовані наступною тенденцію: роз-
ширенням сфери господарсько-правового регулю-
вання шляхом комерціалізації сфер діяльності, що 
раніше існували по-за полем господарсько-право-
вого нормативного регулювання, зокрема, діяльно-
сті в сфері фізкультурної або фізкультурно-оздоро-
вчої діяльності, космічних запусків вантажів, при-
ватних медичних та приватних освітніх послуг, 
аутсосингових послуг тощо.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы кластерного подхода в развитии железнодорожного транспорта, 

правовые особенности создания железнодорожного кластера в Украине как одной из форм реформирова-

ния железнодорожного транспорта. 

Для внедрения кластерного подхода правового регулирования системы железнодорожного транс-

порта в Украине государство должно сформировать общегосударственную стратегию развития железно-

дорожных перевозок и принять соответствующую этой стратегии нормативно-правовую базу, что в свою 

очередь станет толчком к формированию региональных стратегий развития, которые будут отвечать при-

оритетным направлениям развития регионов. Необходимым является формирование макрокластера как 

интегрирующей структуры, в рамках которого будут созданы микрокластеры. То есть, экономический же-

лезнодорожный кластер функционировать на макроуровне и на микроуровне. 

Abstract 

The article discusses the issues of the cluster approach in the development of railway transport, the legal 

features of creating a railway cluster in Ukraine as one of the forms of reforming railway transport. 

To introduce a cluster approach to legal regulation of the railway transport system in Ukraine, the state must 

form a nationwide strategy for the development of railway transportation and adopt a regulatory and legal frame-

work corresponding to this strategy, which in turn will become an impetus for the formation of regional develop-

ment strategies that will meet the priority areas of regional development. It is necessary to form a macrocluster as 

an integrating structure, within which microclusters will be created. That is, the economic railway cluster to func-

tion at the macro level and at the micro level. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, реформирование железнодорожного транспорта, 

транспортно-логистический кластер, железнодорожный кластер, объединение предприятий. 

Keywords: railway transport, reforming of railway transport, transport and logistics cluster, railway cluster, 

amalgamation of enterprises. 

 

Актуальность.  

Создание кластеров в различных отраслях и 

секторах экономики определяется как одно из при-

оритетных направлений развития хозяйственного 

комплекса, поэтому они имеют исследоваться как 

объект хозяйственно-правовой политики.  

Одним из видов кластеров является транс-

портно-логистический кластер. Он представляет 

собой отраслевой кластер, который оказывает 

транспортно-логистические услуги в грузовом и 

пассажирском секторах. Развитие таких кластеров 

имеет чрезвычайно важное значение и набирает по-

пулярности в зарубежных странах, ведь транспорт-

ные системы занимают особое положение в эконо-

мике и выступают важными элементами географи-

ческого формирования экономики стран.  

Успешным примером транспортно-логистиче-

ского кластера в мире является транспортно-логи-

стический кластер Франкфурт-на-Майне (Франк-

фурт), Германия, регион Рейн-Майн. Сегодня в этот 

кластер входят такие города Франкфурт, Висбаден, 

Майнц, Дармштадт, Оффенбах. Регион Рейн-Майн 

представляет собой социально-экономически инте-

грированную высокоурбанизированную террито-

рию - полицентрическую метрополию с пассажир-

ским и грузовым секторами из-за близости основ-

ных экономических центров и развитых транспорт-

ных коммуникаций. Франкфуртский аэропорт, 

вокзал и порт выступают ядром кластера. В рамках 

кластера работают крупные компаниии (Люфт-

ганза, группа "Дойче Бан" и т.д.), местные компа-

нии, предлагающие и реализуют полный спектр. 

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС 

стало не только первым ответственным шагом к ин-

теграции с ЭС и реализации плана развития Укра-

ины, который был намечен еще на начальном этапе 

становления независимости, но и вызовом для раз-

вития всех сфер хозяйствования государства, в том 

числе и сферы железнодорожных перевозок, что 

обусловлено разветвленностью железнодорожных 

путей, географическим положением Украины и 

другими факторами. Поэтому реформирование же-

лезнодорожного транспорта в форме железнодо-

рожного кластера может стать особенно актуаль-

ным, учитывая современные условия реформирова-

ния, создание конкуренции и развития в 

направлении международной кооперации, создания 
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мультимодальных перевозок. Однако система зако-

нодательства Украины не приспособлена к созда-

нию транспортно-логистических кластеров, ведь 

несмотря на упоминание в законодательстве Укра-

ины самого термина "кластер", в нем отсутствует 

понятие транспортно-логистического кластера и 

тем более железнодорожного кластера. 

Анализ последних исследований и публика-

ций, на которые опирается автор. 

Проблемные вопросы правового регулирова-

ния и особенностей реформирования железнодо-

рожного транспорта рассматривали Рудяга И. М. 

[1], особенности государственного регулирования 

железнодорожного транспорта Тимоха Д. А. [2], 

другие правовые аспекты функционирования же-

лезнодорожного транспорта - Булгакова И. В., Ми-

щенко А. В. и другие, функционирования транс-

портно-логистических кластеров с экономической 

точки зрения - Смирнов И. Г. [3], Сыч Е. М. и дру-

гие. Однако, следует отметить, что правовые ас-

пекты кластерного подхода формирования желез-

нодорожного транспорта не исследованы.  

Цель и задача статьи заключается в выясне-

нии особенностей правового регулирования приме-

нения кластерного подхода в сфере железнодорож-

ного транспорта в Украине, а также определение 

понятия "железнодорожный кластер".  

Результаты исследования. Законодательство 

Украины не дает определения кластера и его видов, 

однако законодатель предлагает создавать кластер 

в организационно-правовой форме объединения 

предприятий на основе территориальной локализа-

ции. Так, в 2008 году разработана, но не принята 

Концепция создания кластеров в Украине, в кото-

рой указано, что кластерное развитие страны явля-

ется одной из характерных черт современной инно-

вационной экономики. Отмечается, что одним из 

отличительных признаков кластера среди других 

организационно-правовых форм объединений 

предприятий является принцип территориальной 

локализации. 

В статье 120 Хозяйственного кодекса указано, 

что хозяйственные объединения образуются как ас-

социации, корпорации, консорциумы, концерны, 

другие объединения предприятий, предусмотрен-

ные законом, то есть хозяйственное законодатель-

ство устанавливает организационно-правовые 

формы объединений предприятий и возможность 

создания новых производственных систем в раз-

личных сферах хозяйственной деятельности. 

Щербина В. выделяет следующие признаки хо-

зяйственных объединений: 1) предприятия консо-

лидируются в группы на основе определенных ма-

териальных совместных (экономических) интере-

сов; 2) объединение как субъект хозяйственного 

права имеет имущество, юридически обособленное 

от имущества членов объединения, является общей 

долевой собственностью, право на доли принадле-

жащего членам объединения. Имущество членов 

объединения не входит в состав имущества объеди-

нения; 3) ответственность объединения и его чле-

нов разграничивается, они не отвечают по обяза-

тельствам друг друга; 4) централизация; 5) сложная 

правосубъектность, которая обусловлена организа-

ционной структурой объединения, членами кото-

рого могут быть только предприятия каждое из ко-

торых сохраняет статус юридического лица [4].  

Хозяйственный кодекс Украины определяет 

признаки объединения предприятий: 1) хозяйствен-

ная организация, образованная в составе двух или 

более предприятий; 2) цель создания - координация 

производственной, научной и другой деятельности 

для решения общих экономических и социальных 

задач; 3) создаются на добровольных началах или 

по решению органов; 4) образуются на неопреде-

ленный срок или как временные объединения; 5) 

является юридическим лицом; 6) необходима госу-

дарственная регистрация; 6) действуют на основе 

учредительного договора и / или устава, который 

утверждается их учредителями. 

Согласно изменениям, внесенным в Закон "О 

публичных закупках" [5] по совершенствованию 

публичных закупок "в 2020 году, появляется такая 

новая для украинского законодательства форма как 

объединение юридических лиц - нерезидентов без 

создания отдельного юридического лица, которое 

действует на основании договора о совместной де-

ятельности без создания юридического лица. Од-

нако, если в состав такого объединения будут вхо-

дить резиденты и нерезиденты, то такое объедине-

ние должно иметь статус юридического лица 

(пункт 37 статьи 1 Закона). 

Таким образом, в целом, в Украине объедине-

ние предприятий образуются исключительно как 

юридические лица, что объясняется тем, что в со-

ветское время, тресты и объединения предприятий 

были юридическими лицами. На наш взгляд, это 

значительно ограничивает их функционирования. 

В зарубежных странах предусмотрена возможность 

учреждения объединения предприятий без образо-

вания юридического лица. Так, например, в Герма-

нии концерн и другие связанные предприятия не 

являются юридическими лицами. 

Что касается кластеров, то они могут функци-

онировать как на основе договора о совместной де-

ятельности так и без такового, например, в форме 

ассоциации, корпорации или иного объединения 

предприятий. Рассматривая общую структуру кла-

стера, стоит обратить внимание на то, что она пред-

ставляет собой модель построения кооперацион-

ных связей между субъектами объединения. 

Таким образом, для развития кластеров в Укра-

ине необходимо усовершенствовать и расширить 

формы совместной хозяйственной деятельности. 

Для этого стоит внести изменения в Хозяйственный 

кодекс Украины относительно возможности созда-

ния объединения предприятий без создания хозяй-

ственной организации (юридического лица). 

Железнодорожный кластер как организаци-

онно-правовая форма отличается особой внутрен-

ней организацией деятельности, обусловлена тес-

ным сотрудничеством субъектов хозяйствования с 

органами местной власти, с сохранением их само-

стоятельности и конкурентных преимуществ, с це-

лью развития региона и отрасли. 
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Железнодорожный кластер представляет со-

бой: интеграционный социально-экономический 

институт, с гибкими формами вертикальных, гори-

зонтальных и структурных деловых связей участ-

ников специфических функциональных отношений 

в сфере производства, распределения и реализации 

результатов организации потоковых процессов, 

обеспечивает устойчивое социально-экономиче-

ское развитие железнодорожного транспорта; само-

стоятельную коммерческую единицу, обусловлен-

ную наличием определенных конкурентных пре-

имуществ (специализированных учебных и научно-

исследовательских учреждений, подготовленных 

кадров необходимого уровня компетентности, воз-

можностей создания на основе научно обоснован-

ных и технологически реализуемых комплексных 

решений высокоэффективных механизмов для тех-

нического переоснащения предприятий-участни-

ков), обеспечивает высокую конкурентоспособ-

ность отдельных участников и кластера в целом; 

территориальный межотраслевой производ-

ственно-хозяйственный комплекс, в котором участ-

ники определяют и координируют долговременную 

производственно-хозяйственную стратегию разви-

тия железнодорожного транспорта Украины [6]. 

На наш взгляд, для внедрения кластерного 

подхода правового регулирования системы желез-

нодорожного транспорта в Украине государство 

должно сформировать общегосударственную стра-

тегию развития железнодорожных перевозок и при-

нять соответствующую этой стратегии норма-

тивно-правовую базу. Это станет толчком к форми-

рованию региональных стратегий развития, 

которые будут отвечать приоритетным направле-

ниям развития регионов, центральное место в кото-

рых должно отводиться предприятиям железнодо-

рожной сферы, как основы развития других сфер 

хозяйственной деятельности в соответствующем 

регионе. 

С нашей точки зрения, необходимо формиро-

вание единого макрокластера как интегрирующей 

структуры, в рамках которого будут созданы мик-

рокластеры.  

Макрокластер это форма организации рынка в 

соответствии с которой группируются субъекты хо-

зяйствования, подчиняются единым правилам его 

функционирования для достижения общей цели 

обеспечения функционирования железнодорож-

ного транспорта. Макрокластер - это договорное 

объединение, которое создается по решению Каби-

нета Министров Украины. Объектом управления 

макрокластера являются железные дороги. При 

этом, все дороги находятся в государственной соб-

ственности. Субъекты, которые становятся частью 

макрокластера имеют права и обязанности, они 

присоединяются к выполнению заранее установ-

ленных правил для участников макрокластера. В 

рамках кластера функционируют субъекты частной 

формы собственности - перевозчики, и такие, кото-

рые осуществляют обслуживание на основании до-

говоров, являются вспомогательными (обслужива-

ющие: мультимодальный терминальный комплекс 

с подъездными автомобильными и железнодорож-

ными путями, склады, контейнерный терминал, 

центр грузового автотранспорта, некоторые авто-

транспортные субъекты хозяйствования, морские 

порты, предприятия аэропорта; обслуживающие 

(нефункциональные): центр таможенного оформле-

ния и контроля, гостиницы, предприятия питания и 

сервисного обслуживания, бизнес-центр с офи-

сами, провайдеры логистических услуг, информа-

ционные и консалтинговые компании, филиал 

банка, служба безопасности; дополняющие центра 

компетенций и инноваций, технопарки, бизнес ин-

кубаторы, учебные центры по подготовке персо-

нала и повышение квалификации). 

Составляющими макрокластера должны стать 

региональные микрокластеры, создаваемые с це-

лью повышения уровня обслуживания пассажиров 

и грузов на базе ядра микрокластера – вокзала, то-

варной станции на конкретной территории. Вокруг 

вокзала функционируют гостиницы, метро, ресто-

раны, субъекты хозяйствования, обслуживающие 

функционирование железнодорожного транспорта. 

Правилами функционирования микрокластера, 

обязательными для его участников (магазины, 

транспорт, общественные учреждения) устанавли-

вается в каком режиме они должны функциониро-

вать. При вступлении в железнодорожный кластер 

участники подписывают договор присоединения к 

условиям функционирования кластера, их деятель-

ность подлежит контролю качества. 

Железнодорожный микрокластер можно опре-

делить как договорное региональное объединение 

субъектов хозяйствования, основной целью кото-

рого является обеспечение стабильного функцио-

нирования железнодорожного транспорта, созда-

ние конкурентного рынка железнодорожных пере-

возок и удовлетворения потребностей 

потребителей качественными транспортными услу-

гами, создаются на основании соглашения о созда-

нии, функционировании и развитии железнодорож-

ного микрокластера. 

В сфере предоставления услуг железнодорож-

ной перевозки уже сегодня к наиболее перспектив-

ным кластерным центрам (микрокластерам) можно 

отнести Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу, 

Запорожье, Львов, которые являются ведущими 

центрами Львовской, Одесской, Приднепровской, 

Юго-Западной и Южной железных дорог Украины. 

Например, Южная железная дорога уже сего-

дня предоставляет различные услуги в транспорт-

ной, складской и других видах логистики, осу-

ществляет хранение и транспортировку грузов, их 

сортировку, упаковку, таможенное оформление то-

варов и тому подобное. Кроме того, потенциаль-

ными участниками кластера могут стать кредитные 

организации, банки, правительственные организа-

ции, образовательные учреждения и научные цен-

тры, аудиторские фирмы, профессиональные не-

коммерческие организации в сфере логистики, ор-

ганизации, предоставляющие услуги по 

сертификации системы менеджмента и тому подоб-

ное. 
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Этапы формирования железнодорожного кла-

стера: 1) выявление объективных оснований и воз-

можностей создания железнодорожного кластера 

на определенной территории; 2) формирование 

стратегии создания, функционирования и развития 

железнодорожного кластера, определение основ-

ных участников и стратегических партнеров; 3) со-

гласование публичных интересов органов исполни-

тельной власти и местного самоуправления с эко-

номическими интересами частных партнеров; 4) 

реализация стратегии развития и интеграция кла-

стера в общую систему железнодорожного транс-

порта. 

Важным этапом формирования кластера явля-

ется определение системы управления, источников 

и объемов финансовых ресурсов, источников госу-

дарственной поддержки, разработка стратегии 

функционирования кластера. Источниками финан-

сирования могут быть собственные средства (сред-

ства участников кластера) или привлеченные сред-

ства, государственного или местного бюджета, ин-

вестиции предприятий и организаций. 

Участники кластера смогут обмениваться ин-

формационными, финансовыми, инновационными 

ресурсами, сохранить самостоятельность и возмож-

ность осуществлять конкуренцию внутри кластера 

и др. 

Ядро железнодорожного кластера контролиру-

ется, ведь обеспечивает деятельность всей системы. 

Предприятия, входящие в ядро кластера относятся 

к предприятиям с высокой степенью риска. Ядро 

микрокластеров, например, вокзал должен оста-

ваться в государственной собственности, но может 

передаваться в концессию с соблюдением публич-

ных интересов государства и выполнения публич-

ных функций. 

В основу создания кластера положено общие 

цели ведения бизнеса, реализация публичного ин-

тереса государства и региона. В рамках кластера 

каждая сторона реализует свои интересы. Субъ-

екты предпринимательской деятельности объеди-

няются в кластеры и получают возможность повы-

сить конкурентоспособность, снижаются затраты, 

повышается качество услуг, обеспечивается беспе-

ребойность. Для малого и среднего предпринима-

тельства объединения в кластер это закрепление 

своих позиций на рынке. Государство с помощью 

кластерного подхода может стимулировать наибо-

лее значимые отрасли экономики. 

Выводы и перспективы дальнейших иссле-

дований. 

Консенсус между предпринимателями и госу-

дарством в рамках кластерного подхода формиро-

вания хозяйственно-правовой политики в сфере же-

лезнодорожного транспорта будет эффективным, 

если в основу будет положен принцип достижения 

баланса между частными и публичными интере-

сами, а также между государственными и регио-

нальными. Для этого необходимо эффективное 

правовое обеспечение, а именно разработка и при-

нятие Стратегии кластерного развития железнодо-

рожного транспорта; Закона Украины "О железно-

дорожном кластере", в котором необходимо опре-

делить понятие "железнодорожный кластер", его 

виды (макрокластер и микрокластеров); Региональ-

ной программы развития железнодорожного кла-

стера. Кроме того, существует объективная необхо-

димость исследования, совершенствование и рас-

ширение форм совместной деятельности в 

хозяйственном праве Украины. Стоит внести изме-

нения в Хозяйственный кодекс относительно воз-

можности создания объединения предприятий без 

создания хозяйственной организации (юридиче-

ского лица), определение понятия кластерной поли-

тики как инновационного способа развития эконо-

мики государства, определение железнодорожного 

кластера как вида организационно-правовой 

формы объединения субъектов хозяйствования раз-

личных отраслей экономики с целью достижения 

конкурентных преимуществ без образования юри-

дического лица. Необходимым также является вве-

дение в правовое поле терминов железнодорожный 

кластер на макроуровне и железнодорожный кла-

стер на микроуровне. 
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Анотація 

В статті викладено результати моніторингу спектру електронних сервісів офіційних веб-сайтів об’єд-

наних територіальних громад України, як власних, так і платформ спільного користування. За факторну 

ознаку при дослідженні рівня активного розвитку е-взаємодії на місцевому рівні обрано розмір об’єднаної 

територіальної громади за кількістю населення. Обґрунтовано базовий пакет е-сервісів офіційного веб-

сайту об’єднаної територіальної громади. 

Abstract 

The article presents the results of monitoring the range of electronic services of the official websites of the 

united territorial communities of Ukraine, both own and shared platforms. As a factor of active development of e-

interaction at the local level, the size of the united territorial community by population was studied. The basic 

package of e-services of the official site of the united territorial community is substantiated. 

Ключові слова: е-демократія, е-урядування, е-взаємодія, е-сервіси, е-платформи, об’єднані територі-

альні громади. 

Keywords: e-democracy, e-government, e-interaction, e-services, e-platforms, united territorial communi-

ties. 

 

Опис проблеми. Демократичність суспільства 

характеризується рівнем діалогу влади з громадя-

нами, відкритістю і прозорістю її діяльності, рівнем 

довіри громадськості до державних органів та орга-

нів місцевого самоврядування. За діалогових форм 

управління вкрай актуальним стає використання ін-

формаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Широке використання сучасних ІКТ на всіх рі-

внях влади є однією з умов реалізації ідеї децентра-

лізації влади в Україні, а також створює умови для 

підвищення ефективності місцевого самовряду-

вання. Розширення спектру інструментів е-взаємо-

дії на рівні об’єднаних територіальних громад до-

зволяє: продемонструвати відкритість місцевої 
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влади і її готовність до діалогу; покращити доступ-

ність, якість та ефективність соціальних послуг; ро-

зширити можливості електронної участі; збільшити 

фінансовий потенціал та інвестиційну привабли-

вість населених пунктів; зміцнити довіру громадян 

до органів місцевого самоврядування за рахунок 

іміджевих функцій е-взаємодії; економити як мате-

ріальні, так і людські ресурси. 

Громадам належить самостійно напрацювати 

власні рішення в сфері інформаційних технологій 

взаємодії. Місцеві підходи до впровадження інстру-

ментів е-взаємодії визначаються представниками 

органів місцевого самоврядування, що дозволяє 

врахувати потреби та умови формування і розвитку 

кожної окремо взятої об’єднаної територіальної 

громади. Проте, поряд з урахуванням локальних 

проблем та викликів формування місцевої моделі е-

демократії має базуватися на вивченні найкращих 

вітчизняних та зарубіжних практик. 

Огляд існуючих досліджень і публікацій. 

При дослідженні тематики нами було опрацьовано 

роботи таких вітчизняних науковців і практиків: 

А. Семенченка, В. Дрешпака [4], Н. Грицяк, С. 

Соловйова [2] (розглянуто концептуальні засади 

електронного урядування та електронної демокра-

тії, їх основні напрями розвитку та форми); С. Пан-

цир [3, 5], А. Когута [5] (досліджено питання виро-

блення політики е-демократії в Україні); С. Барега-

мян, Ю. Карпі [1] (визначено виклики та тенденції 

розвитку е-демократії на місцевому рівні). 

Формулювання цілей статті. Розглянути за-

сади формування інструментів електронної демок-

ратії та тенденції їх розвитку на рівні об’єднаних 

територіальних громад України. Побудувати опти-

мальний варіант базового пакету е-сервісів, розмі-

щених на офіційних веб-сайтах, з орієнтацією на 

окремі напрями діяльності громад і органів місце-

вого самоврядування.  

Основна частина. Поява концепції «електрон-

ної демократії» є продовженням розвитку загальної 

теорії демократії. Розумітимемо демократію як фо-

рму організації суспільства, його державно-полі-

тичного устрою, що ґрунтується на визнанні народу 

джерелом влади, послідовному здійсненню прин-

ципу рівності і свободи людей, їх реальної участі в 

управлінні справами держави і суспільства. Е-демо-

кратію розглядатимемо як процес залучення грома-

дян до вирішення різноманітних суспільно-політи-

чних завдань за допомогою сучасних ІКТ, що від-

повідає демократичній моделі застосування ІКТ у 

процесах сучасного суспільно-економічного розви-

тку. Погоджуємося з В. Дрешпак в тому, що е-де-

мократія включає в себе всю сферу мережевої сус-

пільної взаємодії громадян, організацій та інститу-

тів через електронну комунікаційну систему, тобто 

сферу громадянського суспільства. Важливим еле-

ментом е-демократії є е-уряд, але він далеко не ви-

черпує її [4]. 

Зміст терміну електронна демократія в Україні 

врегульовано Концепцією розвитку електронної де-

мократії до 2020 року (в межах демократичної мо-

делі), згідно з якою він тлумачиться як «форма сус-

пільних відносин, за якої громадяни та організації 

залучаються до державотворення та державного 

управління, а також до місцевого самоврядування 

шляхом широкого застосування інформаційно-ко-

мунікаційних технологій в демократичних проце-

сах, що дає змогу: посилити участь, ініціативність 

та залучення громадян на загальнодержавному, ре-

гіональному та місцевому рівні до публічного 

життя; поліпшити прозорість процесу прийняття рі-

шень, а також підзвітність демократичних інститу-

тів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних 

повноважень на звернення громадян; сприяти пуб-

лічним дискусіям та привертати увагу громадян до 

процесу прийняття рішень» [6]. 

У Рекомендаціях Rec(2004)15 Комітету мініст-

рів країн-членів Ради Європи щодо е-урядування е-

демократію визначено як «використання ІКТ уря-

дами, політичними партіями, громадянами та ін-

шими учасниками політичних процесів на місцях, у 

регіонах, на національному або міжнародному рів-

нях з метою розширення участі громадян у проце-

сах прийняття державних рішень» [3]. Зазначимо, 

що таке трактування ближче до адміністративної 

моделі застосування ІКТ у процесах сучасного сус-

пільно-економічного розвитку. Проте для держави 

визначальним є те в межах якої моделі механізм е-

демократії реалізується на практиці. 

Згідно Індексу EGDI (E-Government 

Development Index), за яким Департамент з еконо-

мічних і соціальних питань ООН (UNDESA) оці-

нює рівень розвитку електронного урядування в 

світі, Україна класифікується як країна з високим 

рівнем е-урядування. Її рейтинг у 2012-2020 рр. був 

нестабільним і коливався в діапазоні 62-87 місця. 

Проте, з 2018 р. по 2020 р. Україна посунулася в 

рейтингу з 82 на 69 місце [7]. Комплексний показ-

ник (поєднує три субіндекси: онлайн-сервісів, теле-

комунікаційної інфраструктури, людського капі-

талу) в 2020 р. склав 0,7179 проти 0,6165 в 2018 р. 

Серед результатів впровадження е-урядування 

на державному рівні в Україні виділимо: функціо-

нування Єдиного державного порталу адміністра-

тивних послуг (poslugy.gov.ua); створення Єдиного 

веб-порталу використання публічних коштів Укра-

їни (https://spending.gov.ua/new/); робота системи 

оприлюднення електронних публічних закупівель 

«ProZorro» (prozorro.gov.ua); підтримка Єдиного 

державного порталу відкритих даних 

(https://data.gov.ua/); започаткування системи елек-

тронного декларування статків публічних осіб 

(nazk.gov.ua); запровадження системи електронних 

звернень (itd.rada.gov.ua/services/petitions/; 

petition.president.gov.ua); використання інтерактив-

ної урядової інформаційно-аналітичної системи для 

проведення консультацій з громадськістю «Грома-

дянське суспільство і влада» 

(https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyansk

e-suspilstvo-i-vlada); запуск першого в Україні пор-

талу доступних гео-даних GIS Data 

(https://cid.center/gisdata/); створення веб-ресурсів 

електронних послуг Міністерства юстиції України 

(https://kap.minjust.gov.ua/), Державної податкової 

служби України (https://cabinet.sfs.gov.ua), Держге-

окадастру (https://e.land.gov.ua/); підготовка до 

https://data.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada
https://cid.center/gisdata/
https://kap.minjust.gov.ua/)
https://e.land.gov.ua/
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впровадження інформаційної системи управління 

людськими ресурсами (HRMIS); започаткування 

Порталу управління знаннями 

(https://pdp.nacs.gov.ua/); функціонування Веб-пла-

тформи «Єдина платформа місцевої електронної 

демократії» (https://e-dem.tools/). 

Існує цілий ряд єдиних платформ е-сервісів, 

що дозволяють створити дієві механізми викорис-

тання сучасних інструментів е-демократії на рівні 

територіальних громад. Проте розвиток е-взаємодії 

органів місцевого самоврядування, територіальних 

громад і суспільства більшою мірою залежить від 

рівня цифрової грамотності представників місцевої 

влади та громади, а також пропозиції технологій та 

сервісів, які були б зрозумілі та доступні користу-

вачам. 

Проведений моніторинг офіційних веб-сайтів 

101 об’єднаної територіальної громади України, 

чисельність населення у яких перевищує 10 тис. 

осіб, виявив стійку тенденцію до розширення спек-

тру електронних сервісів, як власних так і платформ 

спільного користування (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Групування результатів моніторингу сайтів об’єднаних територіальних громад України, чисельність на-

селення яких перевищує 10 тисяч осіб, на наявність е-сервісів, станом на 01 жовтня 2020 р. 

Вид е-сервісу 

Групи об’єднаних територіальних 

громад за кількістю населення, осіб 
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Кількість об’єднаних територіальних громад 5 16 23 27 18 8 4 101 - 

Система електронних петицій 4 12 15 15 11 6 2 65 14 

Онлайн звернення, зворотній зв’язок, контакт 

центр 
2 8 13 14 7 5 2 51 29 

Єдина система електронних публічних за-

купівель (ProZorro) 
1 7 4 6 5 2 - 25 15 

Бюджет участі - 2 3 5 - 3 3 16 10 

т. ч. Платформа «Громадський проект» - 2 1 1 - 1 1 6 4 

Е-сервіс «Бюджет участі» 

Платформи Соціальний інспектор» 
- - 1 2 - - - 3 2 

Е-сервіс «Громадський бюджет» 

Платформи електронної демократії 
- - - 2 - 2 1 5 3 

Контроль витрат державних установ 

(PAYWATCH) 
1 5 2 - 2 3 - 13 13 

Консультації з громадськістю - - 3 3 3 - 1 10 9 

Відкритий бюджет - 1 1 4 1 1 1 9 8 

Відео сесій, засідань виконкомів, в т. ч. транс-

ляція он-лайн 
- 3 1 1 1 2 - 8 8 

Інтерактивні мапи різного змісту 1 - 2 1 3 1 - 8 8 

Електронна черга в дошкільний навчальний 

заклад 
- - 2 2 1 2 2 9 7 

Електронне опитування - - 1 4 2 - 1 8 6 

Геопортал - - 2 2 1 1 - 6 6 

Система поіменного голосування «Голос» - - 1 2 1 1 1 6 4 

Веб-камери - - - 2 - - 3 5 5 

Портал «Відкритих даних» 1 - 1 - - 1 1 4 4 

Інвестиційний портал АІС - - - - - 2 1 3 1 

Портал «Відкрите місто» - - - 1 1 1 - 3 3 

Портал адміністративних послуг - - - 1 - 1 - 2 2 

Розумна взаємодія - - 1 - - 1 - 2 2 

АІС Енергосервіс - - - - - 1 1 2 - 

Кабінет мешканця - 1 - - - - 1 2 1 

Запис до лікаря - - - - 1 1 - 2 2 

Джерело: узагальнено авторами за даними офіційних веб-сайтів об’єднаних територіальних громад 

України 

 

https://pdp.nacs.gov.ua/
https://e-dem.tools/
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Найбільш поширеними серед дослідженої ви-

бірки є такі інструменти: системи електронних пе-

тицій (64,3 %); онлайн звернення, зворотній 

зв’язок, контакт центр (50,0 %); Єдина система еле-

ктронних публічних закупівель (ProZorro) (24,8 %); 

Бюджет участі (15,8 %); Контроль витрат держав-

них установ (PAYWATCH) (12,9 %). Активно вико-

ристовуються платформи спільного користування, 

що забезпечують реалізацію Бюджету участі (Пла-

тформа «Громадський проект», Е-сервіс «Бюджет 

участі» Платформи «Соціальний інспектор»; Е-сер-

віс «Громадський бюджет» Платформи електрон-

ної демократії) та сервіси «Місцеві петиції», «Від-

рите місто», «Консультації з громадськістю» Плат-

форми електронної демократії. Потрібно 

констатувати, що більшість із вищезгаданих серві-

сів з’явилася на офіційних сайтах громад 2019-2020 

рр., зокрема, 78,5 % систем електронних петицій, 

56,9 % онлайн звернень; 60,0 % підключень до Єди-

ної система електронних публічних закупівель 

(ProZorro); 62,5 % сервісів Бюджету участі; всі під-

ключення до сервісу «PAYWATCH». В цей же пе-

ріод започаткована переважна більшість інших до-

сліджених на сайтах об’єднаних територіальних 

громад е-сервісів. 

Від 5 до 10 % об’єднаних територіальних гро-

мад практикують: електронні консультації; відкри-

тий бюджет; відео сесій і засідань виконкомів, в т. 

ч. трансляцію он-лайн; інтерактивні мапи різного 

змісту; електронну чергу в дошкільний навчальний 

заклад; електронне опитування; геопортал. В ряді 

випадків активні сервіси: Система поіменного го-

лосування «Голос»; Портал «Відкритих даних»; 

веб-камери; Інвестиційний портал АІС; Портал 

«Відкрите місто»; Портал адміністративних послуг; 

АІС Енергосервіс; Кабінет мешканця; «Розумна 

взаємодія»; запис до лікаря.  

Як факторну ознаку розвитку е-взаємодії на мі-

сцевому рівні досліджено розмір об’єднаної тери-

торіальної громади за кількістю населення. При 

угрупованні об’єднаних територіальних громад за 

кількістю населення, яка варіює від 10,3 тис. до 41,9 

тис. осіб, розглянуто нерівні інтервали (ширина ко-

жного подальшого інтервалу збільшується в ариф-

метичній прогресії), оскільки вивчалися як малі, так 

і великі громади, створені у 2018 р. Виявлено, шо 

спектр е-сервісів офіційних веб-сайтів громад з кі-

лькістю населення понад 27 тис. осіб (V‒VІІ групи) 

ширший в 1,5-2,0 р. Більш уважними до вивчення 

та задоволення своїх операційних та соціальних по-

треб мешканців є органи місцевого самоврядування 

в об’єднаних територіальних громадах середнього 

розміру, що спонукало їх до задіяння таких одини-

чних інструментів як: Medcard24.net; «Громадський 

транспорт онлайн»; Запис до ЦНАП; Консультати-

вний пункт для бізнесу; Єдиний веб-портал викори-

стання публічних коштів; Школа онлайн; Е-рі-

шення; Електронні послуги; Е-дата. Зазначимо та-

кож, що лише в одній з великих громад, 

Дунаєвецькій міській об’єднаній територіальній 

громаді Хмельницької області (понад 39 тис. осіб), 

практикують замовлення мобільного адміністра-

тора. Разом з тим 14 (зі 101 досліджених) місцевих 

рад, не запровадили жодного е-сервісу. В цілому 

ряді випадків заявлені на офіційних веб-сайтах е-

сервіси не задіяні на рівні громади, що було прирі-

вняно нами до їх відсутності. 

Прогресивну для сучасного етапу розвитку е-

демократії практику впровадження єдиного типо-

вого сайту для органів місцевого самоврядування 

мають громади Дніпропетровської області. Проте 

зауважимо, що за єдиною схемою з офіційного веб-

сайту пропонується переважно вихід на зовнішні  

е-сервіси, платформи та корисні сайти для бізнесу і 

громадян, більшість з яких слугують для отримання 

публічної інформації. 

З метою створення добрих умов для розвиту 

територіальних громад, ефективної реалізації фун-

кцій органів місцевого самоврядування, підви-

щення комунікативної та суспільно-корисної акти-

вності громадян, посилення їх участі в вирішенні 

питань місцевого значення визначено базовий па-

кет е-сервісів офіційного веб-сайту об’єднаної те-

риторіальної громади. До цього пакету доцільно ві-

днести: Систему електронних петицій, Онлайн зве-

рнення, Консультації з громадськістю, Єдину 

систему електронних публічних закупівель 

(ProZorro), Контроль витрат державних установ 

(PAYWATCH), Відкритий бюджет, Портал «Відк-

ритих даних», Портал адміністративних послуг 

(таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Базовий пакет е-сервісів для забезпечення напрямів діяльності об’єднаних територіальних громад, 

органів місцевого самоврядування 

Е-сервіс Призначення е-сервісу 
Напрями діяльності 

1 2 3 4 5 6 

Система електронних 
петицій 

Індикатор висвітлення найгостріших і найваж-
ливіших питань з точки зору жителів громади, 
контролю за діяльністю влади 

      

Онлайн звернення 
Вплив на діяльність органів влади, відстоювання 
своїх прав та законних інтересів 

      

Консультації з гро-
мадськістю 

Залучення громадян до участі в управлінні, 
надання можливості вільного доступу до інфор-
мації про діяльність органів виконавчої влади, а 
також забезпечення гласності, відкритості та 
прозорості їх діяльності. 

      

Єдина система елек-
тронних публічних за-
купівель (ProZorro) 

Забезпечення прозорості та ефективності вико-
ристання коштів громади, запобігання корупцій-
ним схемам у закупівлях 

      

Контроль витрат дер-
жавних установ 
(PAYWATCH) 

Контроль та візуалізація витрат (контроль за 
транзакціями) 

      

Відкритий бюджет 
Підвищення якості звітування органу місцевого 
самоврядування, в частині використання коштів 
громади 

      

Портал «Відкритих 
даних» 

Забезпечення доступу до інформації органу 
місцевого самоврядування з можливістю її 
наступного використання. 

      

Портал адміністратив-
них послуг 

Впорядкування та надання вичерпної інформації 
про адміністративні послуги; надання 
адміністративних та інших публічних послуг в 
електронному вигляді 

      

 
Очікується, що вищезгадані е-сервіси сприяти-

муть діяльності об’єднаних територіальних гро-
мад та органів місцевого самоврядування в та-
ких напрямах: залучення населення до участі у ви-
рішенні питань місцевого та загальнодержавного 
значення (1); володіння, використання та управ-
ління комунальною власністю (2); забезпечення 
комплексного соціально-економічного та культур-
ного розвитку відповідної території (3); надання со-
ціальних послуг населенню, соціальний захист на-
селення, сприяння працевлаштуванню громадян 
(4); забезпечення законності, громадської безпеки, 
правопорядку, охорона прав, свобод і законних ін-
тересів громадян (5); захист інтересів і прав місце-
вого самоврядування (6). 

Висновки. Результати моніторингу офіційних 
веб-сайтів об’єднаних територіальних громад Ук-
раїни свідчать, що темпи впровадження інструмен-
тів електронної демократії на місцевому рівні є ни-
зькими, що можна пояснити як недостатньою тех-
нічною та організаційною готовністю влади, так і 
відсутністю значного попиту на е-сервіси членів 
громади. Різні за розміром об’єднані територіальні 
громади використовують електронні інструменти 
не в рівній мірі, проте, переважна їх більшість ‒ мі-
німальну кількість. Актуальним є впровадження ба-
зового пакету е-сервісів для забезпечення операцій-
них потреб органів місцевого самоврядування та 
соціальних потреб, гарантування дотримання прав 
та свобод членів об’єднаних територіальних гро-
мад. Популяризація е-сервісів в громадах вимагає 
проведення відповідних інформаційно-просвітни-
цьких кампаній. 
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