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EST IMATING VALUE OF BUSINESS IN THE PROCESS
OF CONSULTING COMPANY’S STRATEGY DEVELOPMENT
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ
РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Summary. Importance of developing companies’ competitive strategies, which would contain several scenarios for the company’s development to achieve the goal of maintaining a stable position of the company among competitors, market value of
business is an important indicator of the efficiency. This indicator allows to determine the effectiveness of different scenarios,
but requires from the person, who make the strategy, to have special knowledge and compliance with the requirements of special international and national standards. In particular, in the paper it is found that there are different definitions of the “business” in terms of its value, different approaches to valuation and valuation base, which should be consistent with the valuation
purpose and the scope of valuation. So, each approach to evaluation requires certain information and can be applied only to a
certain group of companies or a certain stage of the business life cycle. Using the methods of analysis and synthesis, the paper
summarizes the requirements of international standards and national standards of Ukraine for business evaluation. The main
approach of business valuation was chosen as the income approach, which is using the method of discounting cash flows. At the
same time, due to the lack of statistical information in open sources of information, on the example of small and medium-sized
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consulting companies, the cumulative approach was identified as the most accessible for use. However, due to the fact that the
main problem of this approach is the high level of subjectivity, it was proposed to increase the objectivity of the results obtained
using the cumulative approach by applying formulas, which are proposed as the result of investigation. The proposed formulas
allow to use information obtained as a result of calculations and published in the public Internet sites. At the same time, the
possibility of calculating the size of risk premiums for companies in other sectors of the economy can be explored in further
research in the case of existing relevant statistical data.
Key words: business valuation, build-up approach, strategy, consulting companies.
Анотація. Зважаючи на важливість розробки конкурентних стратегій компаній, які б містили кілька сценаріїв розвитку
компанії для досягнення мети збереження стійкої позиції компанії серед конкурентів, важливим показником є ринкова
вартість бізнесу. Цей показник дозволяє визначити ефективність різних сценаріїв, але вимагає наявності у особи, яка
розробляє стратегію, певних знань і дотримання вимог спеціальних міжнародних та національних стандартів. Зокрема,
в роботі було з’ясовано, що існують різні визначення терміну “бізнес” з точки зору визначення його вартості, різні підходи до оцінки та бази оцінки, що мають узгоджуватись із метою та областю задач оцінки. В свою чергу кожен підхід до
оцінки вимагає наявності певної інформації і може бути застосований лише для визначеного кола компаній або певного
етапу життєвого циклу бізнесу. З використанням методів аналізу та синтезу в роботі узагальнено вимоги міжнародних
стандартів та національних стандартів України з оцінки бізнесу. В якості основного підходу до оцінки бізнесу було визначено дохідний підхід з використанням методу дисконтування грошових потоків. При цьому через брак статистичної
інформації у відкритих джерелах інформації, на прикладі консалтингових компанії малого та середнього розміру кумулятивний підхід було визначено як найбільш доступний для використання. Водночас через те, що основною проблемою
цього підходу є високий рівень суб’єктивізму, в роботі було запропоновано збільшити об’єктивність результату, отриманого з використанням кумулятивного підходу, шляхом використання запропонованих формул. Запропоновані формули
дозволяють використати інформацію, отриману в результаті розрахунків і опубліковану у відкритому доступі в мережі
Інтернет. Водночас, можливість обчислення розмірів премій за ризик для компаній інших галузей економіки може бути
досліджена в подальших дослідженнях, зокрема, у випадку наявності релевантних статистичних даних.
Ключові слова: оцінка бізнесу, кумулятивний підхід, стратегія, консалтингові компанії.
Аннотация. Учитывая актуальность разработки конкурентных стратегий компаний, содержащих несколько сценариев
развития компании для достижения цели сохранения устойчивой позиции компании среди конкурентов, важным показателем является рыночная стоимость бизнеса. Этот показатель позволяет определить эффективность различных сценариев,
но требует наличия у лица, разрабатывает стратегию, определенных знаний и соблюдения требований специальных международных и национальных стандартов. В частности, в работе было выяснено, что существуют различные определения термина
«бизнес» с точки зрения определения его стоимости, различные подходы к оценке и базы оценки, должны согласовываться
с целями и областью задач оценки. В свою очередь каждый подход к оценке требует наличия определенной информации
и может быть применен только для определенного круга компаний или определенного этапа жизненного цикла бизнеса.
С использованием методов анализа и синтеза в работе обобщены требования международных стандартов и национальных
стандартов Украины по оценке бизнеса. В качестве основного подхода к оценке бизнеса был определен доходный подход
с использованием метода дисконтирования денежных потоков. При этом из-за недостатка статистической информации
в открытых источниках информации, на примере консалтинговых компании малого и среднего размера кумулятивный
подход был определен как наиболее доступный для использования. В то же время из-за того, что основной проблемой этого
подхода является высокий уровень субъективизма, в работе было предложено увеличить объективность результата, полученного с использованием кумулятивного подхода, путем использования предложенных формул. Предложенные формулы
позволяют использовать информацию, полученную в результате расчетов и опубликованную в открытом доступе в сети
Интернет. В то же время возможность вычисления размеров премий за риск для компаний других отраслей экономики
может быть исследована в дальнейших исследованиях, в частности, в случае наличия релевантных статистических данных.
Ключевые слова: оценка бизнеса, кумулятивный подход, стратегия, консалтинговые компании.
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tatement of the problem. In modern life many com‑
panies strive to be best for their customers from
the one hand and to increase their market value from
another hand. The purposes of estimating the market
value can be different but it much easier to do for big
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public companies rather than for private medium and
small sized companies from consulting industry. So,
one of the problems is the absence of statistical infor‑
mation for getting proper discount rate using CAPM
model. Another problem is the lack of information
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Table 1

Main requirements for Business Valuation

“business” determination

Factor

IVS 200

VPGA 3

National Valuation Standards of Ukraine
certain economic activity carried out or planned
Depends on the valuation objectives
to be carried out using the assets of the integral
property complex
integral property complex is an object, the set of
assets of which allows to conduct certain economic
activities. Integral property complexes are enter‑
prises, as well as their structural subdivisions
As a rule, it is a type of commercial, production, invest‑
(shops, productions, sections, etc.), which can be
ment or service activity
allocated in the established order in independent
objects with the subsequent drawing up of the
corresponding balance and can be registered as
independent subjects of economic activity.
Corporations, partnerships, joint ventures, and individual corporate share — company’s share based on an
entrepreneurs can be taken as forms of business
integral property complex

Valuation
Approaches

Base of
Valuation

possible valuation
results

features of determining the object
of evaluation

Busi‑
ness
Market value of Business can differ from the total value
valu‑ of the assets or liabilities that make up the business by
ation the amount of goodwill
specific
Among the objects of evalu‑ 1) partial interest in the
ation may be the entire legal business (the presence of
entity, shares or interest in incomplete ownership)
the business (ownership of
a controlling or non-con‑
trolling interest in the busi‑
ness)
2) factional interest (own‑
ership of assets in interest)
3) the whole business —
companies, sole proprietors,
or companies (including lim‑
ited liability companies) —
together with the interests
in them, for example, shares
and shares of companies or
interests of the company.
1) value of the enterprise = cost of equity + value of debt
or debt obligations — cash and cash equivalents
2) value of invested capital = total value of capital invest‑
ed in business from various sources — current liabilities —
cash and cash equivalents
3) operating value = total operating value of the busi‑
ness — the value of non-operating assets — the value of
liabilities
4) cost of equity = value of business for all its shareholders
should meet the purpose and should meet the purpose,
objectives of the evaluation assessment task, regulatory
requirements and scope of
intended use
market value, fair value, market value, fair value,
investment value and others fair market value, invest‑
ment value and others

Market, Income, Cost

-

objects of assessment in the form of an integral
property complex

-

net cash flow for invested capital

-

net cash flow for equity
should meet the purpose, task of assessment and
regulatory requirements

market value, investment value, special value
and others

Market, Income, Cost, As‑
Comparative, Income, Property
set-based
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Terms of use of cost /
property / asset-based
approaches application

Terms of income
approach applica‑
tion

Terms of mar‑
ket approach
application
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1) for any business
2) availability of information on the stock market, M&A transactions or other offers for the sale of similar
objects
3) availability of a reasonable basis for comparison (common industry, similarity in quantitative and qual‑
itative indicators, quantity and reliability of data on similar enterprises, compliance of such agreements
with standard agreements between unrelated parties
1) for any business
2) the ability to calculate income and cash flow using different options;
3) possibility of calculation on a pre-tax or post-tax basis
4) compliance of the discount rate and capitalization rate with the selected type of cash flow, which should
correspond to the expected valuation result
5) possibility of calculations of nominal and real
cash flow
1) a business should be at an early stage of development in the case of reflection of the typical logic of
(for example, a startup) when there is a high degree of potential buyers; the market value is determined
uncertainty about the forecast of its future cash flows
by the current value of the probable result of the
enterprise liquidation
2) a business is a holding company or an investment com‑
pany
3) the business does not have a permanent activity or the
value of the business assets in liquidation may exceed the
value of the business in its current use

Source: generalized by the Authors on the base of [1; 2; 3; 4]

about similar companies to be compared with. These
problems require special research to be done.
The analysis of recent research and publications.
Many scientists devoted their papers for company’s
valuations, proper discount rate estimation and
developing a strategy using the market value as
one of key performance indicators. Amon them are
P. Doyle and A. Voronin (who studied the place of
market value in the process of strategy development),
R. Grabowski and A. Damodaran (both authors in‑
vestigated the discount rate nature), O. Vorobyeva,
M. Vasyuk and others.
Main objective. This paper conducts the possibili‑
ty of build-up approach for discount rate estimation
for the small and medium sized consulting companies
in Ukraine.
Material and methods. As market value of a com‑
pany can be estimated using mostly two basic ap‑
proaches (table 1) in case of absence the proper mar‑
ket information income approach becomes the basic
for business valuation.
The main method of income approach is the cashflow discounting method. Discount rate is the im‑
portant part of this method. In case of lacking the
proper amount of statistical and public information
which will be enough for CAPM application the buildup approach or cumulative method can be used [5; 6].
As the discount rate within the cumulative meth‑
od is determined by typical formula [1, p. 134] the
most subjective component of it is summary of
risk-premiums. In terms of decreasing the subjec‑
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tivity level the weighted average return on assets
(WARA) is proposed to be used.
Thus, on the example of a consulting company, an
equation is proposed that would accurately determine
the cost of equity (formula 1):
deBU ≈ deCAPM ≈ WARA ,

(1)

Source: generalized by the Authors on the base of [1; 7]

where deBU — discount rate estimated using buildup approach,%;
deCAPM — discount rate estimated using CAPM, %;
WARA — weighted average return on assets, %.
As the main activity of consulting company re‑
quires personnel to be company’s core asset, so the
assumption that for small and medium sized con‑
sulting companies (without real estate and expansive
machinery in ownership) the definition of weighted
average return on assets is reduced to determining
the cost of labor. Thus, summary risk-premiums for
this type of companies could be calculated using the
next formula (formula 2):
RPm + s= x − Rf
RPm + s


,
= x − m − SCB 

(2)

Source: generalized by the Authors on the base of [1; 7; 8]

where x — a variable equal to deBU = WARA (see for‑
mula 1), which in the case of consulting companies
corresponds to the average annual cost of long-term
bank loans for individuals, %;
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Rf — risk-free component, which can be deter‑
mined at the level of government debt securities of
a particular country as of the valuation date, %;
m — rate of profitability of the bank, %;
SCB — the central bank’s key policy rate of the
country where the main activity of the enterprise as
of the date of assessment, %.
Thus, all parts of discount rate can be taken from
open resources and are less of subjectivity comparing
with traditional expert risk estimation.

// Management //
Conclusions. Income approach was decided to be
the most convenient way of business valuation. The
build-up approach of discount rate estimation was
improved to become less subjective. That could be
a useful management tool for estimating the strat‑
egy in terms of company’s market value growth.
But variants of different risk-premiums estimation
should be investigated in future papers.
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АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОВПЛИВУ
МІЖ СТРАТЕГІЄЮ І ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ МЕЖДУ
СТРАТЕГИЕЙ И ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP AND INTERACTION
BETWEEN STRATEGY AND ORGANIZATION LIFE CYCLE
IN THE CONTEXT OF PROJECT ACTIVITY

Анотація. Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання взаємозв’язку та взаємовпливу
конкурентної стратегії на фази життєвого циклу організації. Основною метою проведеного дослідження є аналіз впливу вибору
або зміни стратегії на зміну фаз життєвого циклу організації в контексті здійснення проектної діяльності. Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовано метод аналізу та синтезу, метод систематизації та аналізу літературних джерел. Перед
науковим співтовариством стоїть актуальне завдання розробки та впровадження ефективних методів, моделей та методологій
адаптивного управління проектами. Інструментарієм для вирішення цієї наукової проблеми є управління керованими змінами
в організації, управління організаційним розвитком методами стратегічного планування. На основі аналізу різних моделей
життєвого циклу організацій, визначено, що найбільш досконалою є модель І. Адізеса. Аналогічний аналіз проведено відносно типологій конкурентних стратегій. Визначено, що найбільш раціональною для подальшого дослідження у співвідношенні
переваги-недоліки є модель А. Ю. Юданова. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми, засвідчила
існування напрацювань з даного наукового напрямку, але в процесі аналізу було виявлено ряд суперечностей, які потребують
подальшого розв’язання. Виявлені суперечності в більшості пов’язані з тим, що не всі залежності та відповідності виявлені між
типами конкурентних стратегій та фазами життєвого циклу організації. Практична цінність полягає в удосконаленні моделей
та методів забезпечення адаптації організації до руйнівних факторів середовища, обґрунтування вибору стратегічних цілей
за етапами життєвого циклу, формування проектного інструментарію для управління змінами в організації. В перспективі
планується оцінити рівень кореляції параметрів по кожному типу стратегії відповідно до кожної фази розвитку організації.
Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для керівників проектів та програм, менеджерів вищої ланки.
Ключові слова: конкурентна стратегія, життєвий цикл, адаптивність, проектна діяльність, організаційна зрілість.
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Аннотация. Статья обобщает аргументы и контраргументы в научной дискуссии по вопросу взаимосвязи и взаимовлияния конкурентной стратегии на фазы жизненного цикла организации. Целью проведенного исследования является
анализ влияния выбора или изменения стратегии на изменение фаз жизненного цикла организации в контексте осуществления проектной деятельности. Для решения поставленных задач в работе применен метод анализа и синтеза, метод
систематизации и анализа литературных источников. Перед научным сообществом стоит актуальная задача разработки
и внедрения эффективных методов, моделей и методологий адаптивного управления проектами. Инструментарием
для решения этой научной проблемы является управление изменениями в организации, управление организационным
развитием методами стратегического планирования. На основе анализа различных моделей жизненного цикла организаций, определено, что наиболее совершенной является модель И. Адизеса. Аналогичный анализ проведен в отношении
типологий конкурентных стратегий. Определено, что наиболее рациональной для дальнейшего исследования в соотношении преимущества-недостатки является модель А. Ю. Юданова. Систематизация литературных источников и подходов
к решению проблемы, показала существование наработок по данному научному направлению, но в процессе анализа был
выявлен ряд противоречий, которые требуют дальнейшего решения. Выявленные противоречия в большинстве связаны
с тем, что не все зависимости и соответствия обнаружены между типами конкурентных стратегий и фазами жизненного
цикла организации. Практическая ценность заключается в совершенствовании моделей и методов обеспечения адаптации
организации к разрушительным факторам среды, обоснование выбора стратегических целей по этапам жизненного цикла, формирование проектного инструментария для управления изменениями в организации. В перспективе планируется
оценить уровень корреляции параметров по каждому типу стратегии для каждой фазы развития организации. Результаты
исследования могут быть полезны руководителям проектов и программ, менеджерам высшего звена.
Ключевые слова: конкурентная стратегия, жизненный цикл, адаптивность, проектная деятельность, организационная
зрелость.
Summary. The article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on the relationship
and interaction between competitive strategy and the phases of the organization’s life cycle. The main purpose of the study is to
analyze the influence of choice or change of strategy on changing phases of the organization’s life cycle in the context of project
activities. The method of analysis and synthesis, the method of systematization and analysis of literature sources were used to
solve the tasks. The scientific community faces the urgent task of developing and implementing effective methods, models, and
methodologies of adaptive project management. The toolkits for solving this scientific problem are the management of managed
changes in the organization, management of organizational development by methods of strategic planning. Based on the analysis of different models of the life cycle of organizations, it is determined that the most perfect is the model of I. Adizes. A similar
analysis was performed on the typologies of competitive strategies. It is determined that the most rational for further research
in the ratio of advantages and disadvantages is the model A. Yu. Yudanov. Systematization of literature sources and approaches
to solving the problem testified to the existence of developments in this scientific field, but the review process revealed a number
of contradictions that need further resolution. The identified inconsistencies are mostly due to the fact that not all dependencies and correspondences are found between the types of competitive strategies and phases of the organization’s life cycle.
The practical value lies in the improvement of models and methods of organization adaptation to the destructive factors of the
environment, justification of the choice of strategic goals by stages of the life cycle, the formation of project tools for change
management in the organization. Next, it is planned to assess the level of correlation of parameters for each type of strategy
according in accordance with each phase of development of the organization. The results of the study can be useful for project
and program managers, senior managers.
Key words: strategy, life cycle, adaptability of the organization, project activities, organizational maturity.

П

остановка проблеми. Впроваджуючи інновацій‑
ні проекти, портфелі та програми (далі — про‑
екти), керівники в більшості випадків впевнені, що
ці дії забезпечать довгострокові перспективи у май‑
бутньому [1]. Свій успіх на ринку вони вбачають
у збільшенні прибутку, опануванні нових ринків,
виведенні нових товарів або інше. Але, як пра‑
вило, ці дії відбуваються окремо від стратегічно‑
го плану організації, і в більшості випадків цей
план просто «підганяють» під ситуацію на ринку

і, таким чином, адаптують стратегію під проекти.
І це в кращому випадку [1]. Частіше стратегічний
план представляє собою «мертвий» документ, який
існує, але не працює. Але саме стратегія повинна
визначати ті проекти, які необхідно реалізовувати,
а не навпаки. Ефективність розвитку задає саме вда‑
ло вибрана стратегія або її переорієнтація до умов
VUCA-середовища, відповідно до змін, що вплива‑
ють. Суть управління полягає в узгодженні стратегії
організації з реалізацією проектної діяльності [1].
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Тому на цьому рівні здійснюється підбір проектів,
які відповідають стратегічним цілям.
Визначені стратегічні цілі і завдання транслю‑
ються на рівень управління проектами, щоб гаран‑
тувати, що інновації, які впроваджуються, дозво‑
ляють досягти стратегічних цілей. Саме стратегія
є рухомою силою, що призводить до зміни зрілості
організації, в контексті термінів життєвого циклу:
її зростання, старіння або вмирання [2]. В іншому
випадку відбувається розбалансування системи
і організації не досягають бажаних результатів,
а в крайніх випадках і «вмирають».
Не викликає сумнівів і те, що обрана стратегія
(через впровадження інновацій, а ті в свою через про‑
екти) безперечно впливає на її еволюціювання, тобто
зміну фаз життєвого циклу організації [2]. Зміна фаз
(або навпаки дії, спрямовані на збереженні існуючої
фази) уособлює зворотній зв’язок за допомогою якого
організація інформує середовище про здійснення
адаптації [2]. Чим більше стратегія відповідає існу‑
ючій або бажаній фазі життєвого циклу організації
до якої здійснюється перехід, тим вища передбачува‑
ність подальшої динаміки процесу та адаптивність.
Отже, потрібно розуміти як вибір стратегії впли‑
ває на організацію та відносить її до тієї чи іншої
фази — зворотного зв’язку адаптації.
Наразі для успішного функціонування недостат‑
ньо застосовувати виключно стратегічний підхід.
Крім передбачення та довгострокового планування
зростає актуальність створення та пристосування
до змін, а отже адаптивне управління, пасивна
та активна адаптації організацій, формування про‑
ектного інструментарію управління змінами [3].
Отже, перед науковою спільнотою стоїть задача
розробки та впровадження дієвих методів та мо‑
делей адаптивного управління проектною діяль‑
ністю, як інструментарію управління керованими
змінами, управління організаційним розвитком
методами стратегічного планування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує
велика кількість, як моделей життєвого циклу
розвитку організацій, так і типологій стратегій.
Багато вчених провели їх поглиблений аналіз.
Найбільш відомими дослідженнями у галузі
життєвого циклу організації є моделі І. Адізеса [4],
Л. Грейнера [5–6], Дж. Кімберлі [5], Дж. Парнел‑
ла, Д. Міллера [5–6], П. Фрізена, Л. Лестера [5],
С. Хенкса [5–6] та ін. Результати аналізу цих моде‑
лей іншими дослідниками свідчать про те [5–6], що
не зважаючи на розбіжності в кількості фаз, всі
вони описують схожі життєві цикли за виключен‑
ням невеликих розбіжностей, які не суперечать
одна одній, а скоріш доповнюють та розвивають.
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За основу даного дослідження, обрано модель
І. Адізеса [4], який виділив десять фаз розвитку
організації. Ця модель обрана тому, що на відміну
від інших, описує певні проблеми з якими сти‑
кається організація в процесі свого розвитку, що
представляє особливий інтерес для вирішення го‑
ловного завдання дослідження — визначення періо‑
ду, коли необхідно зберігати або змінювати стра‑
тегію та які проектні дії необхідно впроваджувати
для адаптації організації до змін, щоб опинитися
на необхідній фазі розвитку або зберегти існуючі
позиції та здійснити адаптацію. На сьогодні зазна‑
чена модель підтверджена на практиці великою
кількістю апробацій, має найбільший індекс циту‑
вання серед споріднених моделей та послідовників.
Серед типологій конкурентних стратегій органі‑
зацій особливої уваги заслуговують роботи Г. Мін‑
цберга [7], М. Портера [8], К. Обмани, К. Фріме‑
на, Б. Твісса, А. Ю. Юданова [9], О. Водачкової,
Б. Санто, П. Б. Краснокутскої [10] і інших.
В дослідженні існуючих класифікацій страте‑
гій та їх характеристик, вчені дійшли до виснов‑
ку, що вони не суперечать одна одній, а скоріше
доповнюють, є похідними і це створює умови для
їх комбінування. Загальною перевагою всіх ти‑
пологій стратегій є їх простота [11]. Як правило,
всі вони розроблені на основі великої кількості
спостережень над реальною діяльністю, і тому,
будь-яку стратегію менеджерові легко візуалізу‑
вати на прикладі інших організацій.
Недоліком практично всіх моделей конкурент‑
них стратегій є їх суто описовий характер, а не де‑
тальний алгоритм успіху. Як наслідок, відсутня
конкретність у процесі заміни однієї стратегії
на іншу, складно реально оцінити обсяг необхід‑
них змін. Не можна також стверджувати, що ха‑
рактеристика цих параметрів зовсім відсутня, але
часто має розмитий і не структурований характер.
Це приводить до неоднозначності трактувань або
недостатньої уваги до важливих параметрів стра‑
тегічного управління.
Більшості цих недоліків позбавлена типологія
А. Ю. Юданова [9], основу якої заклали досліджен‑
ня Л. Г. Раменського і Харальда Фрізевінкеля. Пе‑
ревагою моделі є те, що вона адаптована до управ‑
ління проектами і широко апробована в різних
сферах економічної діяльності.
Недоліком, як типології А. Ю. Юданова, так
і інших типологій, є те, що вони не обґрунтову‑
ють в який час та яким чином необхідно здійсни‑
ти перехід від однієї стратегії до іншої, не дають
уявлення про «хвороби» зростання з якими стик‑
неться організація на перехідному періоді. Тому
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дослідження в плані пріоритетності використання
стратегії на різних фазах життєвого циклу є ак‑
туальним.
Формулювання мети статті. Метою статті є ана‑
ліз впливу вибору або зміни стратегії організації
на зміну фаз життєвого циклу організації в кон‑
тексті здійснення проектної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ти‑
пології конкурентних стратегій за А. Ю. Юдановим
всі комерційні організації можна класифікувати
у розрізі критеріїв: «локальний бізнес — глобаль‑
ний бізнес» і «пристосування до ринку — зміна
ринку». Важливим є те, що шкалу «пристосуван‑
ня до ринку — зміна ринку» доцільно трактувати
в термінах «пасивної» та «активної» адаптацій [1].
Згідно з висновками А. Ю. Юданова, квадран‑
ти, що утворюються на перетині осей зазначених
критеріїв містять види стратегій. Також важливою
перевагою моделі А. Ю. Юданова є багатопараме‑
тричність опису кожної із стратегій, що дозволяє
однозначно розуміти, яким повинен бути кожний
з параметрів для вибраного типу стратегії. Напри‑
клад, яким при обраній стратегії повинен бути тип
виробництва, розмір компанії, рівень конкуренції,
стійкість компанії в ринковому середовищі, від‑
носна частка витрат на НДДКР, фактори переваги
в конкуренції, асортименти, і що особливо важливо
з точки зору даного дослідження «тип нововведен‑
ня» [9] і ін. Але в цій типології практично відсут‑
ні дані про перехідний період від однієї стратегії
до іншої та їх вплив на життєвий цикл організації.
Хоча А. Ю. Юдановим описаний цикл життя фірми
[9, с. 40], але це скоріше можливі шляхи еволюці‑
ювання стратегії та росту організації, з точки зору
її розмірів та зростання прибутків. Також наведена
модель не дозволяє оцінити зростає бізнес фірми
або знаходиться в стані занепаду. Банкротом може
бути, як організація-комутант, так і організація-
віолент, незалежно від її типу.
А. Ю. Юданов виділяє від зародження до досяг‑
нення зрілості організації два можливих шляхи
[9]:
1. Комутант («сіра миша») → комутант пере‑
росток → патієнт («хитра лисиця») → віолент
(«гордий лев» → могутній слон» → «неповорот‑
кий бегемот»).
2. Експлерент («перша ластівки») → далі мож‑
ливі два шляхи:
2.1. → патієнт («хитра лисиця») → віолент
(«гордий лев» → могутній слон» → «неповорот‑
кий бегемот»).
2.2. той же самий шлях, але відсутній етап
переродження у патієнта.
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Разом з тим, не володіючи комплексною інфор‑
мацією щодо доцільності обраної стратегії, її ор‑
ганізаційного розвитку, що описується життєвим
циклом організації, неможливо спланувати процес
управління та спосіб конкурентної боротьби, шля‑
хом реалізації проектної діяльності.
В науковій літературі вже є напрацювання,
щодо визначення пріоритетності використання
стратегії на різних фазах життєвого циклу органі‑
зації [12, с. 110–124; 13] (рис. 1). В дослідженнях
[12–13] застосовані типологія конкурентних страте‑
гій за А. Ю. Юдановим та п’ятифазовий життєвий
цикл. В інших джерелах ця модель не зустріча‑
ється.
Виходячи із хронології праць, вперше цю мо‑
дель навів Е. М. Коротков [12, с. 110–124], але
при цьому не зрозуміло, чи є вона авторською чи
ні, відсутні посилання у тексті або зазначення
авторства. Як видно із рисунку, в представленій
моделі додано п’ятий вид стратегії — леталент, що
є доцільним, тому що всі інші стратегії не відобра‑
жають властивості глибокого занепаду, стагнації
та знаходження на грані банкрутства організа‑
ції, що зустрічається на практиці.
Даний підхід описано на прикладах еволю‑
ціювання транспортних підприємств Чеченської
республіки [13]. Автор розширив цю модель до‑
повнивши ділянкою передкризових симптомів,
шляхом дроблення фази 3 на три підфази: 3а, 3б,
3в, що також представляється корисним.
Але сам підхід має ряд серйозних суперечно‑
стей. На думку авторів [12, с. 120; 13] на фазі за‑
родження бізнесу організація може зароджуватися
тільки, як експлерент. Але практика показує, що
і як комутант також може. Це є поширеною прак‑
тикою створення малого бізнесу (перукарень, ав‑
томобільних стоянок та ін.). Як видно із рисунку,
комутантну стратегію організація повинна застосо‑
вувати тільки на фазі стабільності і небезпеки ци‑
клічної кризи. Але спостерігаючи за організаціями-
комутантами на практиці можна констатувати, що
вони можуть знаходитися на будь-якій фазі свого
розвитку. І найголовнішим є те, що з моделі, що
аналізується, не зрозуміло за допомогою яких ме‑
тодів дослідження вона отримана, що потребує
перевірки її надійності.
Зрозуміло також і те, що кожна стратегія може
перероджуватися з часом в іншу. Цей процес адап‑
тації вимагає виконання проектів, як інструменту
реалізації стратегії. Гіпотеза, що також потребує
перевірки, полягає в тому, що організація в пере‑
хідні трансформаційні періоди може мати, як озна‑
ки застарілої стратегії, так і «нової», яку опановує.
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Рис. 1. Циклічні небезпеки кризи [12, с. 120; 13]
1 — область зародження і накопичення потенціалу; 2 — область зростаючого розвитку;
3 — область стабільності і небезпеки циклічної кризи; 3а — область доцільних антикризових заходів;
3б — область найбільш результативних антикризових заходів; 3в — область передкризових симптомів;
4 — область циклічної кризи; 5 — область післякризового стану.

Висновки та перспективи досліджень. На основі
аналізу різних моделей життєвого циклу організа‑
цій, визначено, що найбільші переваги та загальні
для всіх моделей недоліки має модель І. Адізе‑
са. Аналогічний аналіз проведено щодо типоло‑
гій конкурентних стратегій. Визначено, що най‑
більш раціональною для подальшого дослідження
у співвідношенні переваги-недоліки є модель кон‑
курентних стратегій А. Ю. Юданова. Систематиза‑
ція літературних джерел та підходів до вирішення
проблеми засвідчила існування напрацювань з да‑
ного наукового напрямку, але в процесі аналізу
було виявлено ряд суперечностей, які потребують
подальшого дослідження та розв’язання. Ці су‑

перечності в більшості пов’язані з тим, що не всі
залежності та відповідності виявлені між типами
конкурентних стратегій та фазами життєвого ци‑
клу організації.
Перспективи подальших досліджень. Потребує
дослідження рівень кореляції параметрів по кож‑
ному типу стратегії за моделлю А. Ю. Юданова
відповідно до кожної фази розвитку організації
за моделлю І. Адізеса та визначення можливостей
використання отриманих залежностей для забез‑
печення адаптації при управлінні організаційними
змінами, обґрунтування стратегічних цілей за ета‑
пами життєвого циклу, формування проектного
інструментарію управління змінами в організації.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗА ЖИТТЄВИМ
ЦИКЛОМ ПРАЦІВНИКА
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗА ЖИЗНЕННЫМ
ЦИКЛОМ ТРУДЯЩЕГОСЯ
SYSTEMATIZATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL
METHODS OF MANAGEMENT ACCORDING TO
THE LIFE CYCLE OF THE EMPLOYEE

Анотація. Основним ресурсом сучасної економіки, який на сьогодні складає значну частку національного багатства розвинених країн світу, є людський капітал та його готовність до особистісного та професійного зростання. Постійне навчання та
вдосконалення працівників, яке визначається сучасною концепцією lifelong learning (LLL), розглядається визначальною передумовою забезпечення конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання, за яких люди стають «новою нафтою».
Трудова діяльність працівника являється процесом, який складається із низки послідовних взаємозалежних етапів,
починаючи від першого найму і завершуючи останнім звільненням (або виходом на пенсію). В статті доповнено та розвинуто поняття періодизації трудової діяльності працівника, шляхом виокремлення основних етапів її реалізації.
Запропоновано уточнене тлумачення життєвого циклу працівника відповідно до поняття періодизації трудової діяльності
працівника та виокремлених етапів. Кожен цикл завершується переходом на новий рівень, пов’язаний із зміною посади, професії чи місця праці найманого працівника, започаткуванням власного бізнесу тощо. Продовж життя носить багаторазовий
повторюваний характер. Обов’язковою умовою реалізації концепції LLL є перехід працівника на новий рівень життєвого циклу,
що супроводжується приростом знань та умінь, а, відтак, і результуючих показників соціально-економічної системи загалом.
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Спонукання працівників до певних дій, в т.ч. особистісного зростання, відбувається з використанням низки інструментів, серед яких особливого значення набуває застосування соціально-психологічних методів управління з урахуванням
етапності трудової діяльності працівника.
У статті зазначено дієвий вплив соціально-психологічних методів управління як на особистісний розвиток, так і на
результативність діяльності працівника. На основі проведеного аналізу літературних джерел систематизовано основні
соціально-психологічні методи управління відповідно до запропонованих етапів життєвого циклу працівника, що забезпечує менеджмент дієвим практичним інструментом впливу керівної системи на керовану.
Ключові слова: періодизація діяльності, трудова діяльність, життєвий цикл працівника, соціально-психологічні методи.
Аннотация. Основным ресурсом современной экономики, который сегодня составляет значительную долю национального богатства развитых стран мира, является человеческий капитал и его готовность к личностному и профессиональному росту. Постоянное обучение и совершенствование работников, которое определяется современной концепцией lifelong learning (LLL), рассматривается определяющей предпосылкой обеспечения конкурентоспособности в
современных условиях хозяйствования, при которых люди становятся «новой нефтью».
Трудовая деятельность работника является процессом, который состоит из ряда последовательных взаимосвязанных
этапов, начиная от первого найма и заканчивая последним увольнением (или выходом на пенсию). В статье дополнено и
развито понятия периодизации трудовой деятельности трудящегося, путем выделения основных этапов ее реализации.
Предложено уточненное толкование определения жизненного цикла работника в соответствии с понятием периодизации трудовой деятельности работника и выделенных этапов. Каждый цикл завершается переходом на новый уровень,
связанный с изменением должности, профессии или места работы наемного работника, началом собственного бизнеса
и тому подобное. В течение жизни носит многократный повторяющийся характер. Обязательным условием реализации
концепции LLL является переход работника на новый уровень жизненного цикла, который сопровождается приростом
знаний и умений, а значит, и результирующих показателей социально-экономической системы в целом.
Побуждение работников к определенным действиям, в т. ч. личностному росту, происходит с использованием ряда
инструментов, среди которых особое значение приобретает применение социально-психологических методов управления на основе этапности трудовой деятельности трудящегося.
В статьи отмечено действенное влияние социально-психологических методов управления, как на личностное развитие, так и на результативность деятельности трудящегося. На основе проведенного анализа литературных источников
систематизированы основные социально-психологические методы управления в соответствии с предложенными этапами жизненного цикла трудящегося, что обеспечивает менеджмент действенным практическим инструментом влияния
руководящей системы на управляемую.
Ключевые слова: периодизация деятельности, трудовая деятельность, жизненный цикл трудящегося, социально-
психологические методы.
Summary. The main resource of the modern economy, which represents today a significant share of the national wealth of
developed countries, is human capital and its readiness for the personal and professional growth. Continuous training and improvement of employees, which is defined by the modern concept of lifelong learning (LLL) is considered a defining prerequisite
for ensuring competitiveness in the current economic conditions, in which people become «new oil».
An employee’s labor activity is a process that consists of a series of successive interdependent stages, starting from the first
hiring and ending the last dismissal (or retirement).
According to the concept of periodization of the employee’s labor activity and the selected stages there was proposed a
clarified interpretation of the employee’s life cycle. Each cycle is completed with a transition to a new level, associated with a
change of the position, profession or the employee’s place of work by starting his own business and so on. Throughout life it is
repeated many times. The obligatory condition of implementing the concept of LLL is the transition of employee to a new level
of the life cycle, accompanied by the growth of knowledge and skills, and, consequently, the resulting indicators of the socio-
economic system as a whole.
Motivating employees to certain actions, including personal growth, occurs with the number of tools, among which the application of socio-psychological methods of management acquires special value, taking into account the stages of the employee’s work.
The effective influence of social and psychological methods of management on personal development as well as on the employee’s performance in the article was noted. Based on the analysis of literature sources, according to the proposed employee’s
life cycle stages the main socio-psychological methods of management were systematized, which provides management with an
effective practical tool for the influence of the ruling system on the managed.
Key words: periodization of activity, labor activity, the employee’s life cycle, social and psychological methods.
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П

остановка проблеми. Формування і розви‑
ток постіндустріальної економічної системи,
цільовою функцією якої є підвищення якості
життя, а основними видами діяльності — сервіси
та інформація, характеризується зміною ключо‑
вого ресурсу із традиційних корисних копалин
на знання, носіями яких є люди. Економіка знань
характеризується значним зосередженням знань
в людському капіталі підприємства та країни за‑
галом [7]. У міжнародній практиці одним із стан‑
дартних інструментів порівняння рівня життя
різних країн є індекс людського розвитку, який
включає показник рівня грамотності та середню
кількість років, витрачених на навчання. Тут
важливо зазначити, що починаючи із 2010 року,
при розрахунку даного показника враховується
не лише рівень освіченості, але також тривалість
навчання [35], яка реалізується протягом життя
(lifelong learning, LLL), тобто постійний розвиток
та навчання у дорослому віці.
Еволюція концепції навчання протягом життя
свідчить про те, що в 70–80‑х роках ХІХ ст. моти‑
вом безперервної освіти було одержання можливо‑
сті підвищення власного статусу. У 2000‑х роках
тривала освіта визначалась потребою у адаптації
трудових ресурсів до швидких технологічних змін.
Проте сьогодні, як свідчать проведені дослідження
серед громадян ЄС, в основі концепції LLL лежать
мотиви особистісного зростання. 70% опитаних
виявили бажання постійно розвиватись. Серед них
80% вважають, що освіта позитивно вплине на їх
професійне життя, а 72% на особисте [34]. Реалі‑
зація концепції LLL на практиці спричинила зна‑
чне зростання ролі людського капіталу у прирості
національного багатства. Питома вага людського
капіталу у розвинених країнах світу становить
близько 80% національного багатства [17]. Отже,
основним ресурсом національної економіки на сьо‑
годні виступає людський капітал, який реалізу‑
ється через конкретних суб’єктів господарювання,
а результативність діяльності підприємств значним
чином залежать від його працівників і їх готовно‑
сті до особистісного зростання. Саме тому до пра‑
цівників висуваються нові вимоги, де важливим
елементом виступає постійне навчання та вдоскона‑
лення, впровадження концепції LLL як визначаль‑
ної передумови конкурентоспроможності бізнесу.
В той же час, трудова діяльність працівника
характеризується своїми закономірностями про‑
тікання, зокрема, різними за змістом та тривалі‑
стю етапами її реалізації, циклічністю означених
етапів, переходом на інші рівні (зміна посади,
професії чи місця праці найманого працівника,
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започаткування власного бізнесу тощо) та, врешті,
її завершенням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су‑
часних умовах нестабільності фінансового сектору,
світової пандемії та загальної невизначеності, важ‑
ливого значення набувають соціально-психологічні
методи управління. Вивчення даних методів сьо‑
годні лягає в основу досліджень ряду науковців
[2, с. 104; 32; 31]. Проте важливо зазначити, що
на кожному етапі діяльності працівника вико‑
ристовують різні соціально-психологічні методи
управління, що відповідно ставить перед нами
завдання систематизації даних методів з ураху‑
ванням етапності трудової діяльності працівника.
Поняття трудової діяльності працівника у до‑
слідженнях ряду науковців [9; 1] визначається
як певна діяльність, спрямована на виробництво
суспільно-корисних продуктів (цінностей), та за‑
доволення матеріальних та духовних потреб лю‑
дини. У науковій літературі [10; 14; 19; 18; 22;
12; 2] пропонуються різні шляхи поділу трудової
діяльності працівника на етапи, проте досі немає
єдиного обґрунтованого підходу, який би виокрем‑
лював основні етапи.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
систематизація соціально-психологічних методів
управління за етапами життєвого циклу праців‑
ника. До завдань статті віднесено: уточнення по‑
няття життєвого циклу працівника; його декомпо‑
зиція на етапи; встановлення відповідного набору
соціально-психологічних методів управління.
Виклад основного матеріалу. Поняття трудо‑
вої діяльності у наукових джерелах [9; 1] автори
розглядають як вид діяльності в житті людини.
Трудова діяльність посідає важливе місце в житті
людини, оскільки саме вона визначає соціальне ста‑
новлення людини в суспільстві. У процесі трудової
діяльності особистість ставлячи перед собою мету,
та за допомогою фізичних та духовних сил вирі‑
шуючи поставлені завдання, безперервно зростає
і розвивається. В теорії марксизму трудова діяль‑
ність описується як «найважливіша сфера розвитку
особистості, але при цьому підкреслюється її залеж‑
ність від соціально-економічних умов» [5, с. 62].
Дослідження періодизації діяльності працівни‑
ка свідчить про низку підходів, запропонованих
вітчизняними та зарубіжними авторами. Так, Ла‑
пкін А. В. [24, с. 116] під поняттям періодизації
діяльності розуміє виділення в діяльності певних
ключових етапів. Соломанидина Т. О. [29, с. 5]
у своїй праці виділяє шість етапів трудової діяль‑
ності працівника: пошук та відбір, найм, соціа‑
лізація, трудова діяльність, навчання та оцінка,
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звільнення. Проте, з метою детальнішого та шир‑
шого дослідження етапів трудової діяльності пра‑
цівника, ми також розглянемо дотичні поняття.
У науковій літературі пропонуються різні під‑
ходи до періодизації трудової діяльності праців‑
ника. У Законі України «Про державну службу»
виокремлено три етапи життєвого циклу кар’єри
державних службовців: вступ, проходження
та припинення, проте дане твердження є занадто
спрощене. П. Журавлев, М. Кулапов та С. Сухарів
у своїх дослідженнях пропонують наступну послі‑
довність етапів циклу трудового життя, відповідно
до процесу професійного становлення: отримання
знань, трудових умінь та навичок, удосконалення,
продуктивне виконання робіт, втрата трудових
можливостей [10]. В деяких джерелах [14] життє‑
вий цикл працівника описується як послідовність
етапів від прийому на роботу до повної самореа‑
лізації людини: новачок, фахівець, професіонал,
консультант. Карковська В. Я. [19, с. 243] у своїх
дослідженнях пропонує вісім етапів життєвого
циклу працівника: навчання та стажування; ви‑
пробувальний термін, адаптація (соціалізація),
трудова активність, професійна реалізація, знижен‑
ня професійної активності, відсутність бажаного
розвитку, припинення трудових правовідносин.
Проте автор у своїх дослідженнях [18, с. 296] за‑
значає, що перші три етапи припадають на пер‑
ші три роки роботи працівника, стадія трудової
активності та професійної реалізації на наступні
три роки, а починаючи від шести років трудової
діяльності починається стадія зниження професій‑
ної активності працівника та відсутність бажаного
розвитку. Це, в свою чергу являється наслідком
припинення трудових відносин.
Низка авторів, систематизуючи методи управ‑
лінського впливу керівної системи на керовану,
опираються на відповідні періоди діяльності пра‑
цівника. До прикладу, Кузьмін О. Є. у своїй праці
[22, с. 19–20] виділяє дванадцять підсистем систе‑
ми управління персоналом: аналіз та планування,
підбір та найм персоналу, оцінювання, організуван‑
ня навчання та підвищення кваліфікації, атестація
та ротація кадрів, мотивування персоналу, облік
співробітників підприємства, організація трудових
відносин на підприємстві, створення умов праці,
соціальний розвиток та соціальне партнерство, ка‑
дрова безпека, правове та інформаційне забезпечен‑
ня процесу управління персоналом. Захарчин Г. М.
[12, с. 68] виділяє п’ять основних різновидів ка‑
дрової політики: політика набору кадрів, політика
навчання, політика оплати праці, політика фор‑
мування кадрових процедур, політика соціальних
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відносин. Баннікова К. Б. у своїх працях розглядає
чотири основні етапи управління людськими ресур‑
сами: формування, мотивація, розвиток та оцінка
[2, с. 193–199]. Основуючись на запропонованих
розподілах, можна виокремити етапи діяльності,
на кожному із яких автори пропонують відповідні
управлінські заходи. В таблиці 1 наведено резуль‑
тати аналізу літератури, в якій досліджуються
етапи трудової діяльності працівника.
Отже, із результатів проведеного вище аналізу
літератури слідує, що автори в своїх дослідженнях
опираються на розподіл трудової діяльності пра‑
цівника на певні етапи, проте немає запропоновано
єдиного узгодженого підходу.
Ми рекомендуємо виокремити ті етапи, які ма‑
ють суттєве значення за часткою згадувань. Такий
підхід дозволить менеджменту підприємства зосе‑
редити увагу на універсальному переліку етапів
трудової діяльності працівника та сформувати від‑
повідний набір соціально-психологічних методів
управління.
За результатами проведених досліджень нами
доповнено та розвинуто тлумачення періодизації
трудової діяльності Соломанидиної Т. О., яка запро‑
понувала шість етапів трудової діяльності: пошук
та відбір, найм, соціалізація, трудова діяльність,
навчання та оцінка, звільнення. Зокрема нами
додано етап професійної реалізації та зростання,
а перші два запропонованих автором етапи об’єд‑
нано в один спільний етап.
Сукупність виділених етапів трудової діяль‑
ності працівника ми розглядаємо як завершений
цикл. Звертаючись до визначення поняття цикл,
в тлумачному словнику зазначено наступне: «це су‑
купність взаємозв’язаних явищ, процесів, що ство‑
рюють закінчене коло розвитку протягом якогось
проміжку часу» [16]. Важливо зазначити, що тру‑
дова діяльність працівника від моменту першого
найму до останнього звільнення (або виходу на пен‑
сію), продовж життя є багаторазово повторюваним
циклічним процесом. Кожен цикл завершується
переходом на новий рівень, пов’язаний із зміною
місця праці, посади або професії.
У науковій літературі зустрічаються декілька
термінів, які описують періодизацію трудової ді‑
яльності працівника у формі циклу: цикл трудо‑
вої діяльності, цикл трудового життя, життєвий
цикл працівника або життєвий цикл кар’єри [21;
3; 20; 23; 30; 19; 14], Проте дані поняття описують
дещо різні періоди у трудовій діяльності людини.
Поняття циклу трудового життя [10] описується
як єдиний цикл від першого найму до останнього
звільнення (або виходу на пенсію), який автори
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поділяють на відповідні етапи. Поняття циклу
трудової діяльності автори описують як виробни‑
чий процес в діяльності працівника від підготовки
до реалізації продукції, тобто як елемент життєво‑
го циклу працівника [15; 28, с. 6]. В наших дослі‑
дженнях ми звертаємось саме до терміну життєвого
циклу працівника, який трактується як послідов‑
ність основних етапів трудової діяльності праців‑
ника [18, с. 296]. За результатами проведеного
аналізу літературних джерел, нами запропоновано
уточнене тлумачення життєвого циклу працівни‑
ка — це послідовність взаємопов’язаних етапів
трудової діяльності працівника, які створюють
завершене коло розвитку протягом певного періоду
часу на певному місці праці та/або посаді та/або
професії. Основою концепції lifelong learning є
перехід працівника на якісно новий рівень життє‑
вого циклу, який характеризується підвищенням
рівня знань та умінь, та як наслідок результуючих
показників соціально-економічної системи загалом.
Життєвий цикл працівника, з урахуванням про‑
ведених досліджень, наведено на рис. 1.
В свою чергу, методи управління діяльністю
працівника на кожному етапі життєвого циклу від‑
різнятимуться. Розглянемо соціально-психологічні
методи для кожного із наведених на рис. 1 етапів.
Найм. На першому етапі проводиться дослі‑
дження минулого досвіду роботи, причини звіль‑
нення, незадоволення на попередньому місці
роботи та мотивацію його зміни. Даний процес
відбувається не лише через опитування самого

6. Звільнення
(44,4%)
5. Професійна
реалізація та
зростання
(55,6%)
4. Навчання і
оцінка (77,8%)

1. Найм (55,6%)

2. Соціалізація
(55,6%)

3. Трудова
діяльність
(77,8%)

Рис. 1. Життєвий цикл працівника
Джерело: сформовано та доповнено авторами на основі дже‑
рел [29; 19; 2; 12; 22;10; 11; 6]
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працівника, але також отримання відгуків від
попередніх роботодавців. Проводиться співбесіда
та перевірка професійних якостей, дослідження
психологічних якостей майбутнього працівника
та відповідність їх даній роботі та обраній професії
загалом.
На даному етапі важливо зазначити, що взаємо‑
дія працівника та підприємства відбувається на ос‑
нові психологічної та економічної взаємозалеж‑
ності, які визначають особливості психологічної
та економічної співпраці та соціально-психологічні
основи спільної діяльності [4]. Вони відобража‑
ють істотні очікування особистості (цікава робота,
гідна оплата, належний психологічний клімат,
повага до особистості, задоволеність роботою, мож‑
ливості використання свого творчого потенціалу
тощо) й відповідні очікування організації (високі
результати діяльності співробітника, відданість
організації, сумлінна праця, організаційна куль‑
тура тощо) [2, с. 128]. Важливим є врахування
соціально-психологічних, організаційних, куль‑
турних, виробничо-технологічних, економічних
та інших особливостей професії, та відповідність
обраної галузі здібностям, навичкам та бажанню
працівника [2, с. 103]. Захарчин Г. М. важли‑
вим аспектом залучення людини до соціального
середовища та до діяльності у будь якій органі‑
зації вважає визначення ступеня відповідності
її психологічного стану до тих вимог, які соціум
(організація) до неї ставить. Авторка акцентує
увагу, що саме від цього значною мірою залежа‑
тиме ефективність виконання працівником своєї
соціальної ролі [12, с. 15]. Оскільки низка людей
обирає професію через інтерес до неї, і нерідко
цей інтерес має романтичний характер, навіяний
літературою, побаченим фільмом, телепередачею.
Такий вибір заснований на поверхневому, суто
зовнішньому враженні, можливо, підкріплений
порадами рідних або друзів. Але романтика про‑
фесії швидко випаровується і залишаються «суворі
будні», до яких людина не готова ні морально,
ні фізично, ні за своїм психічним складом; робота
перетворюється для людини на тортури, і вона зму‑
шена змінювати професію [13, с. 271]. Адже задо‑
волення від життя та діяльності, підвищення рівня
внутрішньої життєвої енергії залежить саме від
внутрішнього обрання професії, в той час як жит‑
тя, засноване на нав’язаних поглядах та ідеях,
призводить до зниження рівня внутрішньої життє‑
вої енергії (Ryan, Deci, 2008). Слід зазначити, що
за умови власної внутрішньої мотивації не лише
підвищується рівень внутрішньої життєвої енер‑
гії, а також результативність діяльності, а коли
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діяльність спричинена зовнішнім примусом, зни‑
жується відчуття життєвої енергії та ефективність
виконання завдань (Nix et al., 1999). Оптимальний
вибір професії [33, с. 47] знаходиться а перетині
вимог професії, бажання працівника а також його
здібностей та можливостей.
Саме тому при відборі персоналу міжнарод‑
ні компанії активно використовують соціаль
н о - п с и х о л о г і ч н і , к о л е к т и в н о - к о г н і т и в н і ,
емоц ійн о-поведінкові, творчо-орієнтовані,
мінімально-структуровані прийоми та методики [2,
с. 5]. Наприклад, в круїзних міжнародних компа‑
ніях («Holland America», «Norwegian Cruise Line»)
використовують таку технологію підбору персоналу
на вакансії в службі гостинності: аналіз резюме —
первинне інтерв’ю — спеціальне інтерв’ю — тренінг
і подальший вибір і набір персоналу [2, с. 104].
В міжнародних IT-компаніях («TOA Technol‑
ogies» та «EPAM») відбір персоналу проводиться
за трьома рівнями компетенції: рівень А — фахів‑
ці, рівень В — менеджери і рівень С — топ-рівень
[2, с. 105].
Серед фахівців у сфері підбору кадрів існує по‑
діл на два напрямки: одні вважають, що основними
критеріями являються особисті характеристики
претендента на вакантну посаду, інші — в осно‑
ву ставлять професійні якості та компетенції [2,
с. 107] На нашу думку, оптимальним є поєднання
високого професійного рівня та психологічних осо‑
бливостей претендента, які відповідають як обрано‑
му напрямку діяльності а також вже сформованій
організаційній культурі підприємства. Зокрема,
Баннікова К. Б. дійшла висновку, що міжнародні
компанії у свої практиці «основним критерієм при‑
йому на роботу висувають професійні якості, що
підкреслює орієнтацію на завдання, а не на лю‑
дину, та відносини у вітчизняних організаціях
(58,8%). На особистісні якості орієнтуються лише
5,9% організацій. Однак, як показують останні
дослідження, орієнтир на «класичний професіона‑
лізм» при підборі персоналу поступово відходить
на другий план. Менеджмент компаній орієнту‑
ється не на фактичний і статичний професійний
рівень кандидата, а на його потенційний динаміч‑
ний приріст у конкретних умовах тієї чи іншої
організаційної культури.» [2, с. 193]
Соціалізація. Низка авторів поняття соціалізації
ототожнює із поняттям адаптації. Соціалізація яв‑
ляється важливим аспектом діяльності працівника.
Адже соціалізація — це розуміння своєї соціальної
ролі у колективі, вміння працювати в команді,
при цьому зберігаючи свою індивідуальність [12,
с. 16]. Виокремлюють первинну (пристосування
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молодих працівників, які не мають досвіду про‑
фесійної діяльності) та вторинну (пристосування
працівників, що мають досвід професійної діяль‑
ності) соціалізацію [2, с. 108]. Маусов Н. К. у своїх
дослідженнях процес адаптації працівника розді‑
ляє на чотири стадії: ознайомлення (знайомство
з організацією, її місією, цілями й завданнями),
пристосування (поступове звикання та засвоєння
стереотипів, що властиві організації), асиміляції
(пристосування до середовища, коли відбувається
поступова інтеграція працівника в організацію),
ідентифікації (працівник ототожнює особисті цілі
з цілями організації) [25, с. 28]. В даному процесі
важливу роль відіграє саме організаційна культура.
Соціальний розвиток колективу — це процес
соціалізації як окремого працівника, так і цілого
колективу, який допомагає регулювати та врів‑
новажувати інтереси особистості, колективу й су‑
спільства [12, с. 42].
Трудова діяльність. Поняття трудової діяль‑
ності досліджується в багатьох наукових сферах:
економіці, психології, соціології, політології, пра‑
ві та інші. Соціологи трудову діяльність людини
розглядають як різновид її соціальної поведінки.
Трудова діяльність — це жорстко фіксований у часі
і просторі доцільний ряд операцій і функцій, що
здійснюються людьми, об’єднаними в трудові ор‑
ганізації [9]. В психології поняття трудової діяль‑
ності визначається як практична діяльність, що
виконується людиною за визначеним завданням
[27]. З економічної точки зору трудова діяльність
працівника передбачає процес, який веде до вирі‑
шення поставлених завдань та досягнення цілей
як працівника так і організації. Серед основних
завдань стоять наступні: створення матеріальних
благ та надання послуг (з метою життєзабезпечення
людини та суспільства); розробка інноваційних
ідей; накопичення, аналіз та передача інформації;
професійний та особистісний розвиток працівни‑
ка [9]. Даний вид діяльності піддається впливу
як внутрішніх (особистісних), внутрішньо організа‑
ційних та зовнішніх факторів. Провідну роль в да‑
ному процесі відіграють організаційна культура,
продуктивність та результативність діяльності, які
також залежать від вище перелічених факторів,
а також від сформованої на підприємстві системи
мотивування.
Навчання, розвиток та оцінка має на меті ство‑
рення системи професійного навчання, заохочення
до саморозвитку і самовдосконалення, створення
«банку знань», стимулювання творчості та но‑
ваторства, застосування демократичних методів
керівництва і оцінки персоналу, об’єктивної сис‑
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теми оцінки і атестації персоналу і є практичною
формою реалізації концепції LLL.
В умовах сучасності швидкість приросту ін‑
формації носить експонентний характер. Саме
тому важливою та необхідною умовою успішно‑
го функціонування підприємства є професійний
та загальний розвиток персоналу. Адже старіння
знань та навичок як управлінського так і виробни‑
чого персоналу негативно позначається на резуль‑
тативності діяльності підприємства. В сучасних
великих організаціях формують окремі відділи
професійного розвитку, які відповідають за рівень
знань та умінь персоналу та кожного окремого
працівника.
Потреба у професійному розвитку може бути
викликана як зовнішніми (розвиток техніки та тех‑
нологій, зміни в кон’юнктурі ринку тощо), так
і внутрішніми (реорганізація, вихід на нові ринки,
освоєння нових видів діяльності тощо) факторами.
Основним та найважливішим методом розвитку
персоналу є навчання. В даному процесі можна
виділити наступні основні завдання: виявлення
потреби у навчанні, виділення бюджету на навчан‑
ня, вибору методів навчання, визначення критеріїв
оцінки [2, с. 112]. Проте, можливість навчання
та розвитку на підприємстві часто є важливим
аспектом мотивування та залучення працівників.
Саме тому працівник виступає ініціатором заходів
щодо навчання та підвищення кваліфікації.
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Завдяки навчанню та розвитку людини, відбу‑
ваються зміни не лише в системі цінностей, але
також зростає відповідальність, толерантність,
прагнення працювати як єдина команда на спіль‑
ну мету, що формує нові елементи організаційної
культури [12, с. 9–10].
Наступним етапом являється професійна реалізація та зростання. На даному етапі важли‑
вим поняттям є кар’єра та кар’єрне зростання,
тобто «поступове просування особистості в будьякій сфері діяльності, зміну навичок, здібностей,
кваліфікаційних можливостей і розмірів вина‑
городи, що пов’язані з діяльністю» [26, с. 407].
Грішнова О. А. зазначає, що процес управління
кар’єрного зростання кожного працівника поля‑
гає у визначенні організацією цілей кар’єри для
її працівників, забезпеченні відповідних кар’єрних
можливостей, розробці й подальшій реалізації про‑
грам управління кар’єрою та ефективній системі
оцінки результатів їх діяльності [7, с. 46].
Звільнення. Даний етап є дуже важливим в жит‑
тєвому циклі працівника та ґрунтується на низці
соціально-психологічних факторів. Залежно від
мотиву звільнення — примусове звільнення, бажан‑
ня змінити сферу діяльності, змінити місце праці,
взяти перерву у трудовій діяльності або відкрити
власну справу, — основними причинами таких дій
можуть бути або незадоволення існуючих потреб,
або досягнення нового рівня розвитку та перехід

Таблиця 2
Систематизація соціально-психологічних методів управління за життєвим циклом працівника
Етапи життєвого
циклу працівника
Найм

Соціалізація

Трудова діяльність

Навчання та оцінка
Професійна реаліза‑
ція та зростання
Звільнення

Соціально-психологічні методи управління
Методи професійного відбору, за допомогою анкетування, тестування та співбесіди ви‑
вчення: мотивів трудової діяльності, потреб працівника та його індивідуальних особли‑
востей; причини звільнення і незадоволення на попередньому місці роботи; відповідність
здібностей, можливостей, бажання та потреб обраній роботі. Ознайомлення із правилам
внутрішнього розпорядку/
Ознайомлення із звичаями та традиціями, правилами службової етики й етикету; обмін
досвідом, день посвячення в професію, наставництво, колективні заходи, проведення
психологічних тренінгів, формування оптимального психологічного клімату в колективі,
методи комплектування трудових колективів
Форми дисциплінарного впливу, ефективна система мотивації, методи морального сти‑
мулювання (оголошення подяк, нагородження, присвоєння звань, надання додаткових
соціальних благ, обов’язкова залежність оплати від результатів роботи), індивідуальний
підхід, гуманізація праці, організація робочого місця, створення і розвиток служби пси‑
хологічної підтримки та допомоги персоналу
Створення системи професійного навчання, створення «банку знань», створення об’єк‑
тивної система оцінки та атестації персоналу
Створення програми розвитку кар’єри і професійного росту; тренінги по підвищенню
кваліфікації, моральне стимулювання творчої активності, колективної ініціативи
Вивчення мотивів звільнення, причин незадоволеності, підтримка контактів, моніторинг
нерозголошення інформації

Джерело: сформовано та доповнено авторами на основі: [2, с. 104; 32; 31]
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на наступний рівень життєвого циклу працівника.
На даному етапі необхідно провести аналіз мотивів
звільнення та причин, які лягли в основу такого
рішення. Важливо проаналізувати та в подальшо‑
му врахувати отриману інформацію, всі можливі
зауваження та рекомендації в майбутньому, оскіль‑
ки, втрата цінного працівника для підприємства
може бути більш вартісною, аніж витрати на його
утримання та мотивування. Також необхідно ство‑
рити всі необхідні умови домовленості про нероз‑
голошення конфіденційної інформації.
Проаналізовані вище етапи життєвого циклу
працівника в розрізі відповідних їм соціально-
психологічних методів управління представлені
у Табл. 2.
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Висновок. Отже, на основі проведеного дослі‑
дження нами уточнено поняття життєвого циклу
працівника, який складається із ряду взаємозалеж‑
них етапів та носить багаторазовий повторюваний
характер, що в повній мірі відповідає сучасній
концепції LLL. Відповідно до етапів даного ци‑
клу нами систематизовано соціально-психологічні
методи управління, що дало змогу сформувати
дієвий практичний інструмент впливу керівної
системи на керовану. Злагоджена та дієва система
мотивування, яка включатиме як індивідуальний
так і груповий підхід, здатна вплинути на підви‑
щення рівня професійної активності та бажання
розвиватись не лише на початковому етапі трудової
діяльності, але також і продовж усього життя.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ACCOUNTING OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS
AS A FACTOR OF ENSURING THE CONTINUITY OF
PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Анотація. Зараз практично неможливо уявити виробничу діяльність без застосування основних засобів. Адже вони
значно спрощують та пришвидшують виробничий процес і дозволяють значно наростити об’єми виробництва. Проте через
постійне використання вони піддаються зносу, поруч із впливом моральним старіння. Об’єктивно, у суб’єктів господарювання виникає потреба у поновленні складу основних засобів та їх модернізації. Джерелом коштів для фінансування цих
потреб виникають амортизаційні відрахування. Мета даної статті полягає у визначенні особливостей нарахування амортизації основних засобів, а також відображення результатів такого нарахування в обліку, як одного із ключових факторів
безперервного відтворення підприємства. Для досягнення поставленої мети під час проведення наукового дослідження
використано методи аналізу, синтезу, порівняння, дедукції, систематизації, класифікації, теоретичного пізнання, а також
табличний та графічний методи. Авторами проаналізовано сутність та склад основних засобів за стандартами вітчизняного
та міжнародного обліку. Визначено сутність амортизації, розкрито категорія строку корисного використання основних
засобів, а також підходів до його встановлення. Відображено порядок розрахунку амортизації в бухгалтерському обліку
одним із методів, зокрема: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості,
кумулятивного та виробничого. Визначено переваги та недоліки використання кожного з них. Зазначено фактори, які
впливають на вибір підприємством методу амортизації. Схематично відображено типові бухгалтерські кореспонденції по
відображенню амортизації в обліку. Описано існуючий підхід до використання амортизаційних відрахувань на потреби
фінансування безперебійного відтворення виробництва та визначено напрямки по його вдосконаленню. Досліджено
порядок проведення амортизаційних відрахувань в умовах карантину, встановлено причинно-наслідкові зв’язки від
проведення відрахувань в таких умовах.
Ключові слова: основні засоби, амортизація, облік, типові кореспонденції, амортизаційний фонд, недоліки обліку.
Аннотация. Сейчас практически невозможно представить производственную деятельность без применения основных
средств. Ведь они значительно упрощают и ускоряют производственный процесс и позволяют значительно нарастить
объемы производства. Однако из-за постоянного использования они подвергаются износу, рядом с влиянием нравственным старения. Объективно, у субъектов хозяйствования возникает потребность в восстановлении состав основных
средств и их модернизации. Источником средств для финансирования этих потребностей возникают амортизационные
отчисления. Цель данной статьи состоит в определении особенностей начисления амортизации основных средств, а также
отображения результатов такого начисления в учете, как одного из ключевых факторов непрерывного воспроизведения
предприятия. Для достижения поставленной цели во время проведения научного исследования использованы методы
анализа, синтеза, сравнения, дедукции, систематизации, классификации, теоретического познания, а также табличный
и графический методы. Авторами проанализированы сущность и состав основных средств по стандартам отечественного и международного учета. Определена сущность амортизации, раскрыто категория срока полезного использования
основных средств, а также подходов к его установке. Отражено порядок расчета амортизации в бухгалтерском учете
одним из методов, в частности: прямолинейного, уменьшения остаточной стоимости, ускоренного уменьшения остаточной стоимости, кумулятивного и производственного. Определены преимущества и недостатки использования каждого
из них. Указано факторы, влияющие на выбор предприятием метода амортизации. Схематично отражено типичные
бухгалтерские корреспонденции по отражению амортизации в учете. Описаны существующий подход к использованию
амортизационных отчислений на нужды финансирования бесперебойного воспроизведения производства и определены
направления по его совершенствованию. Исследована порядок проведения амортизационных отчислений в условиях
карантина, установлена причинно-следственные связи от проведения отчислений в таких условиях.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, учет, типовые корреспонденции, амортизационный фонд, недостатки учета
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Summary. Now it is almost impossible to imagine production activities without the use of fixed assets. After all, they greatly
simplify and speed up the production process and allow you to significantly increase production. However, due to constant use,
they are subject to wear and tear, along with the effects of moral aging. Objectively, businesses need to renew the composition
of fixed assets and their modernization. The source of funds to finance these needs are depreciation deductions. The purpose
of this article is to determine the features of the depreciation of fixed assets, as well as to reflect the results of such accrual in
accounting, as one of the key factors of continuous reproduction of the enterprise. To achieve this goal during the research methods of analysis, synthesis, comparison, deduction, systematization, classification, theoretical knowledge, as well as tabular and
graphical methods were used. The authors analyze the essence and composition of fixed assets according to the standards of
domestic and international accounting. The essence of depreciation is determined, the category of useful life of fixed assets is revealed, as well as approaches to its installation. The procedure for calculating depreciation in accounting by one of the methods
is reflected, in particular: straight-line, residual value reduction, accelerated residual value reduction, cumulative and production.
The advantages and disadvantages of using each of them are identified. The factors influencing the company’s choice of depreciation method are indicated. Schematic accounting of typical accounting correspondence to reflect depreciation in accounting.
The existing approach to the use of depreciation deductions for the needs of financing the uninterrupted reproduction of production is described and the directions for its improvement are determined. The order of carrying out depreciation deductions
in the conditions of quarantine is investigated, causal relations from carrying out deductions in such conditions are established.
Key words: fixed assets, depreciation, accounting, standard correspondence, depreciation fund, accounting deficiencies.

П

остановка проблеми. Діяльність будь-яких
суб’єктів господарювання, а особливо тих,
які здійснюють виробничу діяльність, практично
неможлива без забезпечення необхідними засобами
праці та матеріальними умовами. Подекуди рівень
використання таких засобів охоплює близько 70%
усієї господарської діяльності, що визначається
розмірами виробничих потужностей підприєм‑
ства. У таких умовах закономірним є зростання
ролі фінансування відтворення основних засобів,
як джерела покращення складу та структури за‑
собів, якими забезпечується виробничий процес.
Чим власне й виступає амортизація.
Окрім того, для організації послідовності та чіт‑
кості здійснення всієї діяльності підприємства
у процесі діяльності всіх господарюючих суб’єктів
використовується бухгалтерський облік. Не ви‑
ключенням є й необхідність обліку амортизації
основних засобів, як одного з ключових факторів
забезпечення безперервності виробничої діяльності
підприємства.
В той же час, саме облік амортизації є одним
із найбільш складних та суперечливих на даних
момент. Ситуація ускладнюється процесом тран‑
сформації вітчизняного бухгалтерського обліку
у відповідності до міжнародних стандартів обліку,
а також прийняттям Податкового кодексу України
й постійним внесенням змін до нього. Таким чином,
в результаті цього було сформовано ряд проблем,
щодо нарахування амортизації, розвитку та вдоско‑
налення системи нарахування та обліку амортизації
в цілому, а також уточнення її значення у процесі
відтворення підприємства. З урахуванням вищена‑
веденого, виокремлення особливостей обліку амор‑
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тизації основних засобів у сучасних трансформацій‑
них умовах є критично необхідним, що в підсумку
зумовлює собою актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви‑
вченню особливостей нарахування амортизації,
а також відображення цього процесу в бухгал‑
терському обліку присвячено багато праць нау‑
ковців та аналітиків. Зокрема, вагомий внесок
у розкриття даної тематики було здійснено: Гра‑
барем О. С., Новіченко Л. С. [4], Кафкою С. М. [5],
Міхеєвою К. Р., Романченком Ю. О. [3], та іншими.
Проте, не применшуючи вклад дослідників осо‑
бливостей обліку амортизації основних засобів,
з урахуванням проникнення у практику вітчиз‑
няного обліку міжнародних стандартів, а також
постійним вдосконаленням діючих механізмів облі‑
ку, виникає необхідність додаткового дослідження
даної тематики.
Постановка завдання. Мета статті полягає
у визначенні особливостей нарахування аморти‑
зації основних засобів, а також відображення ре‑
зультатів такого нарахування в обліку, як одного
із ключових факторів безперервного відтворення
підприємства.
Методика дослідження. Для досягнення по‑
ставленої мети, під час проведення наукового до‑
слідження використано методи аналізу, синтезу,
порівняння, дедукції, систематизації, класифіка‑
ції, теоретичного пізнання, а також табличний
та графічний методи.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У процесі використання основних засобів у вироб‑
ництві відбувається втрата ними своєї споживчої
вартості паралельно із перенесенням її на продукт,
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отриманий за їх участю продукт. В результаті ос‑
новні засоби втрачають свої якості, і якщо немож‑
ливо їх відновити шляхом ремонту чи модернізації,
їх ліквідовують. Весь цикл обігу основних засобів
на підприємстві повинен бути відображений в бух‑
галтерському обліку. При цьому існують деякі
особливості. Розглянемо їх детальніше.
Проте, перш ніж безпосередньо перейти до роз‑
гляду особливостей обліку основних засобів про‑
понуємо визначити, що саме прийнято відносити
до цієї категорії. Отже, основні засоби — це активи
у матеріальній формі, які перебувають у розпоря‑
дженні суб’єкта господарювання і використову‑
ються у виробничому процесі або для постачання
товарів, надання послуг, передачу в оренду, або
виконання інших функцій. При цьому термін ко‑
рисного використання таких активі повинен бути
більше одного року [10].
В той же час, Податковим кодексом Украї‑
ни (ПКУ) визначається, що активи відносяться
до складу основних засобів, якщо їх балансова
вартість більше 20000 грн. [9]. До травня 2020
року ця сума складала лише 6000 грн. Окрім того,
П(С)БО № 7 надає перелік активів, які відносять
до основних засобів. Проте, в умовах адаптації
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
у вітчизняну практику, пропонуємо провести по‑
рівняльну характеристику підходів до визначення
основних засобів за міжнародними та вітчизняни‑
ми стандартами (табл. 1).
Таким чином, аналізуючи наведену таблицю,
можемо зробити висновки, що основні відмінності
при віднесенні об’єктів до складу основних засобів
стосуються капітальних витрат на поліпшення
земель, а також тварин, багаторічних насаджень
та плодоносних рослин.
Причиною таких відмінностей є утрудненість
процесу перенесення вартості витрат на поліп‑
шення земель, тварин та багаторічних насаджень
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на вартість виготовленої продукції, що в свою чер‑
гу може негативно позначитись на точності розра‑
хунку суми амортизаційних відрахувань.
Однією із найважливіших складових облікової
діяльності з основними засобами є проведення їх
амортизації. Під амортизацією розуміють систе‑
матичний розподіл вартості необоротних активів,
протягом всього терміну їх корисного використан‑
ня. При цьому, для цілей обліку амортизація про‑
водиться протягом терміну корисного використан‑
ня активів, мінімальні значення якого наведені
в пп. 138.3.3 [9]. Згідно даного пункту Податкового
кодексу України найбільший строк корисного ви‑
користання встановлений для будівель — 20 років,
а найменший для електронно-обчислювальних ма‑
шин та інших засобів для автоматичної обробки
інформації — 2 роки.
Підприємство може відхилитися від зазначених
термінів, коли строк використання активів в бух‑
галтерському обліку більше, ніж запропоноване
значення. Окрім того, згідно П(С)БО 7 термін ко‑
рисного використання може бути скоригований,
якщо змінюються очікувані економічні вигоди від
використання основного засобу [10].
Після придбання активу, який підпадає під
визначення основних засобів, відбувається його
оприбуткування на балансі підприємства із по‑
дальшим введення його в експлуатацію. Амор‑
тизацію починаються нараховувати із першого
числа місяця, наступного за місяцем введення.
При цьому у момент передання основного засобу
в експлуатацію, встановлюється група, до якої його
відносять із подальшим оприбуткування на одному
із субрахунків 10 рахунку. Окрім того визначаєть‑
ся термін корисного використання із врахуванням
вимог мінімальних строків, а також встановлюєть‑
ся метод нарахування амортизації.
Варто зазначити, що розрахунок амортизації
проводиться шляхом використання наступних

Таблиця 1
Порівняння вітчизняних підходів до визначення складу основних засобів із зарубіжним досвідом
П(С)БО

МСБО

Земельні ділянки

Елемент основних засобів

+

+

Капітальні витрати на поліпшення земель

+

-

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

+

+

Машини та обладнання

+

+

Транспортні засоби

+

+

Інструменти, прилади, інвентар

+

+

Тварини

+

-

Багаторічні насадження та плодоносні рослини

+

-

Джерело: розроблено автором на основі [3, c. 117]
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методів: прямолінійного, зменшення залишкової
вартості, прискореного зменшення залишкової вар‑
тості, кумулятивного та виробничого [6, c. 34].
Проте, найбільшою популярністю в Україні, ко‑
ристується розрахунок амортизації прямолінійним
методом. Це пов’язано із простотою його засто‑
сування. Згідно прямолінійного методу, вся вар‑
тість основного засобу розподіляється пропорційно
терміну його корисного використання. Негатив‑
ним моментом застосування цього методу, є не‑
врахування особливостей та специфіки діяльності
кожного підприємства, а також відкидання факту
морального зносу об’єкта поряд із зростанням ви‑
трат на ремонт по мірі його експлуатації.
При застосування методу зменшення залишко‑
вої вартості, протягом перших років використан‑
ня нараховується більша сума грошових коштів,
а потім рівномірно зменшується дана сума впро‑
довж наступних [6, c. 35]. Негативним моментом
використання цього методу є прискореність нара‑
хування зносу, яка визначається суб’єктивно, що
може призвести до хибного визначення строку екс‑
плуатації об’єкта, що в свою чергу не дасть змогу
виробити за допомогою цього активу заплановану
кількість продукції.
Метод прискореного зменшення залишкової
вартості, передбачає нарахування значної суми
амортизації в перші роки експлуатації основного
засобу [6, c. 35]. Переважно цей метод необхідно
застосовувати, коли результативність певного об‑
ладнання в перші роки експлуатації вища, ніж
в наступні. Негативним моментом є те, що розра‑
хунок амортизації даним методом не відображає
реальний фінансовий стан.
Кумулятивний метод застосовується якщо
вигода від експлуатації об’єкта в перші роки
вища, ніж в наступні, а також коли присутній
фактор морального старіння [5, c. 36]. У зв’язку
із тим, що даний метод є дуже віддаленим від
реального стану речей, а сума зносу не відображає
ні фактичне використання об’єкта, ні кількість
виготовленої продукції, цей метод в обліку засто‑
совується рідко.
Останнім методом нарахування амортизації,
який застосовується в Україні є виробничий.
За цим методом сума зносу, яка відноситься на ви‑
трати відповідає отриманим доходам у випадках,
коли основний засіб використовується в різні звітні
періоди непропорційно [6, c. 36]. Недоліком засто‑
сування цього методу є його вузька спеціалізація,
яка дозволяє його використовувати лише вироб‑
ничим підприємствам, а також важкість та тру‑
домісткість розрахунків.
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Підсумовуючи вищенаведене, зазначено, що
на вибір підприємством методу амортизації впли‑
вають наступні факти:
– якщо активи приносять більше доходу на почат‑
ку терміну корисного використання, то варто
використовувати прискорену амортизацію. Це
випливає із твердження, що найвища продуктив‑
ність саме в перші роки експлуатації, а ближче
до закінчення строку використання зростають
витрати на ремонт.
– коли динаміка доходу пов’язана із об’ємами
виробництва продукції впродовж всього строку
корисного використання то найбільш доцільно
використовувати виробничий метод;
– в ситуації коли неможливо точно спрогнозувати
динаміку зміни витрат, амортизацію необхідно
нараховувати найбільш простим методом, що
вплине на зниження витрат на облікову діяль‑
ність.
Нарахована за підсумками місяця сума амор‑
тизації відображається на кредиті субрахунків 13
рахунку, який носить назву «Знос (амортизація)
необоротних активів». При цьому типові кореспон‑
денції по відображенню амортизації виглядатимуть
наступним чином (рис. 1) [2]:
Окрім того, згідно існуючих норм нарахуван‑
ня амортизації, накопичена сума відображається
за дебетом рахунку 09 «Амортизаційні відраху‑
вання». Цей рахунок є позабалансовим, сальдо
по ньому має бути лише дебетовим. При цьому
збільшення залишків на цьому рахунку відбува‑
ється за рахунок нарахованої амортизації основних
засобів, а зменшення за рахунок використання
амортизації на капітальні інвестиції чи погашен‑
ня отриманої на капітальні інвестиції позики [2].
Саме в цьому полягає суть використання аморти‑
заційних відрахувань на безперервне відтворен‑
ня виробництва. Тобто підприємством щомісячно
відбувається розрахунок зносу діючих основних
засобів із подальшим включенням даної суми
до собівартості виробленої продукції. Проведення
таких дій дозволяє накопичити певну суму, яка
в подальшому може використатись на закупівлю
нових основних засобів або спрямована на модер‑
нізацію та реконструкцію наявних.
В той же час, існує ряд активів, амортизації
яких не передбачена. До таких активів відносять
[5]:
– понесені витрати на купівлю або самостійне ви‑
готовлення невиробничих основних засобів;
– понесені витрати на ремонт, реконструкцію чи
модернізацію ОЗ, які не використовуються в
господарській діяльності підприємства.
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Рис. 1. Типові бухгалтерські кореспонденції по відображенню нарахованої амортизації
Джерело: розроблено автором

Проте існуюча методика відображення в об‑
ліку амортизаційних відрахувань містить в собі
ряд недоліків. Більше того, на думку науковців
амортизація в поточному вигляді давно втратила
функцію відтворення основних засобів, і виступає
простим елементом відображення витрат [8]. Зокре‑
ма, практика відображення амортизаційних коштів
на позабалансовому рахунку, не дає можливість
ефективно проконтролювати та використати кошти
для поновлення основних засобів.
З урахуванням цього, вважаємо за доцільне
обліковувати даний фонд на рахунку 335 «Елек‑
тронні гроші, номіновані в національній валюті»,
при цьому використовуючи модель кругообігу
капіталу. За цієї моделі, кошти у вигляді вируч‑
ки від реалізації акумулюються на рахунку 335
і в подальшому використовуються для покриття
витрат перед постачальника основних засобів [1].
При цьому амортизаційний фонд виступає своє‑
рідним резервом, на який надходять кошти у мо‑

мент зарахування виручки від реалізації продукції.
У такому випадку сума джерел, з якої формуються
активи буде незмінною, змінюватиметься лише
склад активів підприємства.
Поруч із цим, у межах 335 рахунку доцільно
використовувати аналітичні рахунки в розрізі при‑
дбаних активів. Окрім того, вважаємо за необхідне
створювати окремий рахунок і у розрізі рахунків
для надходження коштів, де б відображалась сума
амортизаційного фонду, яка в подальшому підля‑
гала б акумуляції під час надходження виручки
від реалізації продукції в кінці циклу кругообігу
капіталу на підприємстві.
Окрім того ряд науковців вважають, що амор‑
тизацію основних засобів неправильно відображати
як накопичення коштів для їх подальшого вико‑
ристання як джерела оновлення їх складу, адже
це процес постійного, систематичного повернення
в оборот коштів, які були вкладені у придбан‑
ня, виготовлення чи амортизацію даних основних
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засобів шляхом включення суми їх зносу у витрати
виробництва. Також доцільно було б амортизувати
лише фактично понесені витрати [6, c. 231]. Інши‑
ми словами, якщо не було витрат на придбання
основного засобу, а він був отриманий безоплат‑
но — амортизацію нараховувати не потрібно.
З іншого боку, актуальною проблемою, яка
впливає на можливості забезпечення безперерв‑
ної діяльності підприємства є факт припинення
діяльності через введення карантину. Перед бух‑
галтером в цьому випадку виникає питання, чи
потрібно нараховувати амортизацію в таких умо‑
вах. Податківці вважають що потрібно, так як ка‑
рантин є не чим іншим як простоєм, а припинен‑
ня нарахування амортизації відбувається за умов
консервації основних засобів та їх модернізації.
Виключенням є нарахування амортизації за ви‑
робничим методом [4].
Аналогічний порядок нарахування амортизації
і за міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку. Ще одним аргументом на користь прове‑
дення відрахувань є той факт, що основні засоби
все одно піддаються моральному зносу, незалежно
від того чи використовувались вони у виробничій
діяльності чи ні.
Проте, якщо виробництва немає, відповідно
не відбувається й реалізація товарів, оплата за які
й виступає джерелом поповнення амортизаційного
фонду. Це створює додаткові суперечності у відо‑
браженні амортизації шляхом збільшення суми
витрат підприємства, не перекритих реальними до‑
ходами. Іншими словами, тут цикл безперебійного
відтворення виробництва може перериватися через
відсутність коштів. Відтак, є доцільним перегляд
необхідності проведення амортизації активів під
час тривалого вимушеного карантину.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Забезпечення безперебійності виробництва є над‑
звичайно складним процесом, з огляду на те, що
подекуди в ньому залучена значна кількість скла‑
дових. Однією із таких ключових складових висту‑
пають основні засоби, які через свою сутність під‑
даються фізичному та моральному зносу. Відтак,
у підприємств виникає необхідність проводити їх
постійний ремонт, модернізацію, реконструкцію
або й повноцінне поновлення. Звичайно на це по‑
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трібні чималі кошти, які інколи важко вилучи‑
ти із грошових потоків підприємства. Саме тому,
всіма без виключення підприємствами помісячно
відбувається розрахунок амортизаційних відра‑
хувань, які в подальшому виступають джерелом
інвестицій у нові основні засоби.
З урахуванням цього, в межах наукового до‑
слідження нами визначено сутність амортизацій‑
них відрахувань та порядок їх розрахунку із ви‑
користанням одного із методів: прямолінійного,
зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивно‑
го та виробничого. Підприємство здійснює вибір
з урахуванням специфіки виробничого процесу
та тривалості циклу виробництва.
В той же час, амортизації не підлягають витра‑
ти на придбання не виробничих засобів, а також
модернізацію основних засобів, не задіяних у ви‑
робництві.
Проте існуюча методика відображення в обліку
амортизаційних відрахувань містить в собі ряд
недоліків. Зокрема, практика відображення амор‑
тизаційних коштів на позабалансовому рахунку,
не дає можливість ефективно проконтролювати
та використати кошти для поновлення основних за‑
собів. З урахуванням цього, вважаємо за доцільне
обліковувати даний фонд на рахунку 335 «Електро‑
нні гроші, номіновані в національній валюті», при
цьому використовуючи модель кругообігу капіталу.
Окрім того, актуальною проблемою виступає не‑
обхідність проведення амортизації активів під час
карантину, коли господарська діяльність як така
може бути відсутня. Це загрожує завищенню ви‑
трат суб’єкта господарювання та впливу на його
фінансовий результат загалом.
Підсумовуючи вище наведе зазначимо, правиль‑
ний облік амортизаційних відрахувань є надзви‑
чайно важливим для формування запасу коштів
на закупівлю нових або поновлення існуючих ос‑
новних засобів. Проте, діюча система містить в собі
ряд недоліків, які перешкоджають повноцінному
використанню амортизаційних відрахувань за їх
безпосереднім призначенням. Відтак, виникає не‑
обхідність внесення змін до порядку відображення
амортизації в обліку з урахуванням запропонова‑
них рекомендацій.
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THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RETAIL
TRADE IN UKRAINE DURING THE PERIOD OF INSTABILITY

Анотація. У статті визначено місце та роль торгівлі у розвитку вітчизняної економіки, обґрунтовано позитивну динаміку
оптової та роздрібної торгівлі у формуванні ВВП України. Зазначено, що одним з пріоритетних напрямів розвитку торгівлі є
роздрібна торгівля, яка за останні роки активно нарощує свої позиції в економічній сфері України. Наведені дані підтверджують
загальну тенденцію росту масштабів роздрібної торгівлі в Україні навіть в існуючих умовах нестабільності. На основі аналізу
об’єктивних чинників зовнішнього середовища обґрунтовано основні тренди розвитку роздрібної торгівлі на вітчизняному
ринку товарів і послуг. До них, зокрема, віднесено розвиток мережевого рітейлу, підвищення активності з боку іноземних
інвесторів, розвиток роздрібної торгівлі за рахунок on–line формату, «екологізація» роздрібної торгівлі, розвиток мережі магазинів «крокової доступності», розширення мережі невеликих фірмових магазинів регіональних виробників, орієнтація на
підвищення рівня та якості торговельного обслуговування, цінова гнучкість у роздрібній торгівлі. Резюмовано, що підвищення
привабливості закладів роздрібної торгівлі можливе не лише за рахунок асортиментної та цінової політики, а й шляхом розширення «периметру обслуговування» покупців, надання їм максимально широкого спектру як основних, так і додаткових послуг.
Ключові слова: оптова торгівля, роздрібна торгівля, нестабільність, тренди розвитку, мережевий рітейл, on-line торгівля.
Аннотация. В статье определено место и роль торговли в развитии отечественной экономики, обосновано положительную
динамику оптовой и розничной торговли в формировании ВВП Украины. Отмечено, что одним из приоритетных направлений
развития торговли является розничная торговля, которая за последние годы активно наращивает свои позиции в экономической сфере Украины. Приведенные данные подтверждают общую тенденцию роста масштабов розничной торговли в Украине
даже в существующих условиях нестабильности. На основе анализа объективных факторов внешней среды обоснованы
основные тренды развития розничной торговли на отечественном рынке товаров и услуг. К ним, в частности, отнесено развитие сетевого ритейла, повышение активности со стороны иностранных инвесторов, развитие розничной торговли за счет
on-line формата, «экологизация» розничной торговли, развитие сети магазинов «шаговой доступности», расширение сети
небольших фирменных магазинов региональных производителей, ориентация на повышение уровня и качества торгового
обслуживания, ценовая гибкость в розничной торговле. Резюмировано, что повышение привлекательности учреждений
розничной торговли возможно не только за счет ассортиментной и ценовой политики, но и путем расширения «периметра
обслуживания» покупателей, предоставления им максимально широкого спектра как основных, так и дополнительных услуг.
Ключевые слова: оптовая торговля, розничная торговля, нестабильность, тренды развития, сетевой ритейл, on-line
торговля.
Summary. The place and role of trade in the development of the domestic economy is identified in the article, the positive
dynamics of wholesale and retail trade in the formation of Ukraine’s GDP is substantiates. It is noted that one of the priority
areas of trade development is retail trade, which in recent years has been actively increasing its position in the economic sphere
of Ukraine. These data confirm the general trend of growth of retail trade in Ukraine even in the current conditions of instability.
Based on the analysis of objective environmental factors, the main trends in the development of retail trade in the domestic
market of goods and services are substantiated. These include, in particular, the development of online retail, increased activity
by foreign investors, the development of retail through the on-line format, «greening» of retail, the development of a network
of stores «step-by-step accessibility», expanding the network of small branded stores of regional manufacturers, orientation to
improve the level and quality of trade services, price flexibility in retail trade. It is summarized that increasing the attractiveness
of retail outlets is possible not only through assortment and pricing policy, but also by expanding the «service perimeter» of
customers, providing them with the widest possible range of both basic and additional services.
Key words: wholesale, retail, instability, development trends, network retail, on-line trade.
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остановка проблеми. Існуюча, вірніше, про‑
гресуюча нестабільність у світі — політична,
економічна, соціальна, екологічна, а для України
й воєнно-політичні ризики, впливають на різні
сфери суспільного життя. Разом з тим, особливістю

сучасного етапу розвитку економіки є активізація
діяльності так званого третинного сектора, тобто
сфери послуг. Остання є ВВП-утворюючою сферою
для багатьох найрозвинутіших країн світу. Зокре‑
ма, структура ВВП США формується за рахунок
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сфери послуг (78%), промисловості (21%) та сіль‑
ського господарства (1%). При цьому сфера по‑
слуг (освіта, охорона здоров’я, наука, транспорт
і зв’язок, фінанси, торгівля, професійні та особисті
послуги) формує 4/5 економічної потужності США,
серед них ключова роль належить торгівлі з її 12%
в структурі ВВП [3].
Швидкість трансформаційних процесів, які від‑
буваються на усіх рівнях у більшості держав світу,
спричиняє відповідну реакцію зі сторони важливих
галузей економіки, у тому числі й сфери послуг,
головно — торговельних. Серед них можемо ви‑
ділити роздрібну торгівлю, яка теж зазнає змін,
обумовлених низкою об’єктивних і суб’єктивних
причин. Функціонування роздрібної торгівлі в ни‑
нішніх нестабільних умовах пов’язане з форму‑
ванням певних трендів розвитку, які потребують
дослідження й узагальнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блеми розвитку торгівлі як сфери економіки та га‑
лузі господарювання знайшли відображення у пра‑
цях В. В. Апопія [11], який ґрунтовно дослідив й
відобразив у своїх дослідженнях питання функ‑
ціонування торговельної галузі й торговельних
підприємств; А. А. Мазаракі, В. Д. Лагутіна [10],
які системно досліджували питання економіки,
організації та управління торговими підприємства‑
ми, а також питання розвитку ринку споживчих
товарів в Україні; Н. О. Голошубової [4], яка ви‑
вчала і презентувала напрямки перебудови торгівлі
споживчими товарами в Україні; О. О. Кавун [7; 8],
праці якої присвячені дослідженню питань форму‑
вання й розвитку торговельних мереж в Україні;
М. С. Кравченка [9], публікації якого відображають
аналітичні дослідження стану розвитку торгівлі
в Україні; Л. Л. Панкратової, М. М. Ільчук [5], які
досліджували питання розвитку торгівлі в части‑
ні забезпечення ефективності ланцюгів поставок
продовольчих товарів в Україні.
Однак, торгівля, зокрема роздрібна, є галуззю
надзвичайно динамічною, тому є потреба подаль‑
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шого вивчення основних трендів її розвитку в ни‑
нішніх умовах нестабільності.
Постановка завдання. Метою даної статті є уза‑
гальнення теоретичних положень щодо особли‑
востей функціонування роздрібної торгівлі в ни‑
нішніх умовах, ідентифікація основних трендів
її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. При‑
скорення розвитку торгівлі є загальносвітовим
трендом. Не випадає з цього контексту й економіка
України. Якщо прослідкувати динаміку індексів
фізичного обсягу ВВП у постійних цінах 2016 року,
то можемо відзначити позитивну динаміку оптової
та роздрібної торгівлі у формуванні ВВП (рис. 1).
Торгівля залишається у ТОП‑5 галузей, що впли‑
вають на формування вітчизняного ВВП. Лідером
є переробна промисловість з її 19,2% [12].
Питома вага оптової та роздрібної торгівлі
в структурі ВВП за елементами пропозиції на кі‑
нець кожного року становила відповідно: 2018
рік — 13,0%, 2019 рік — 12,6%, 2020 рік — 14,3%
[12]. Наведені дані засвідчують, що певне «просі‑
дання» показника, викликане об’єктивними пан‑
демічними причинами, поступово вирівнюється
за рахунок розвитку сучасних методів торгівлі,
про які йтиметься далі. Чималою є частка тор‑
гівлі в структурі зайнятості населення України
(таблиця 1).
Аналіз даних свідчить, що поряд з абсолютним
зниженням чисельності зайнятих в оптовій і роз‑
дрібній торгівлі впродовж останніх восьми років
на 511,5 тис. осіб, питома вага зайнятих у цій
галузі зросла на 1,3%, що підтверджує загальний
тренд росту галузі.
Одним з пріоритетних напрямів розвитку тор‑
гівлі є роздрібна торгівля, яка за останні роки
активно нарощує свої позиції в економічній сфері
України. Це пояснюється тим, що вхідні бар’єри
до галузі є достатньо низькими, а це дає змогу
організовувати власний бізнес підприємцям з різ‑
ним, навіть невеликим, розміром капіталу. Навіть
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Рис. 1. Індекси фізичного обсягу ВВП у постійних цінах 2016 року
Джерело: складено за даними [12]
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Таблиця 1

Зайняте населення за видами економічної діяльності в Україні у 2012–2020 рр.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Усього зайнято, тис. осіб 19261,4 19314,2 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 16360,9 16578,3 15915,3
Оптова та роздрібна тор‑ 4160,2 4269,5 3965,7 3510,7 3516,2 3525,8 3654,7 3801,3 3648,7
гівля; ремонт автотран‑
спортних засобів і мото‑
циклів, тис. осіб
Питома вага зайнятих
21,6
22,1
21,9
21,4
21,8
21,8
22,3
22,9
22,9
в оптовій та роздрібній
торгівлі;
ремонті
ав‑
тотранспортних засобів і
мотоциклів, %
Джерело: складено за даними [12]

ті підприємці, які донедавна займались іншими
видами діяльності (виробництво, транспорт, наука,
сільськогосподарське виробництво та ін.), перемі‑
щують свої інвестиції у сферу торгівлі як таку,
яка має короткі (в порівнянні з іншими галузями)
терміни оборотності капіталу, що особливо акту‑
ально в період нестабільності.
Роздрібна торгівля є важливою складовою ре‑
ального сектору національної економіки, опосеред‑
кованим каналом просування товару до спожива‑
чів, що створює підґрунтя забезпечення необхідних
темпів і пропорцій відтворювального процесу,
сукупного попиту й пропозиції та міжгалузевого
обміну.
Фактичні дані про частку оптової та роздрібної
торгівлі в економіці України (у %) «складаються»
у функцію, близьку до параболи (рис. 2). Дані
свідчать, що після падіння питомої ваги торгівлі
в структурі обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) з трохи більше 42% у 2012 році до майже
38% у 2015 році, помітною є фаза росту цього
показника — у 2018 році він сягнув 40,5% і має

тенденцію до зростання в найближчі роки, що ілю‑
струють абсолютні показники, наведені нижче.
Масштаби виробництва продукції (робіт, послуг)
підприємствами роздрібної торгівлі в абсолютних
показниках наведений на рис. 3.
Аналіз наведених показників за останні п’ять
років демонструє позитивну динаміку, точніше
зростання у майже 2,3 рази масштабів формуван‑
ня доданої вартості саме в середовищі роздрібної
торгівлі й збільшенням обсягів виробництва про‑
дукції (робіт, послуг) з 90,5 млрд. грн. у 2015 році
до 205,7 млрд. грн. у 2019 році.
Якщо проаналізувати загальний обсяг роздріб‑
ного товарообороту лише підприємств роздрібної
торгівлі-юридичних осіб (рис. 4), то впродовж
2015–2020 рр. відзначається його «стрибок» в 1,8
рази з 478 до 868 млрд. грн.
Наведені дані, навіть в нинішніх умовах неста‑
більності, підтверджують загальний тренд росту
масштабів діяльності роздрібної торгівлі в Україні.
Показовим є такий показник, як індикатор ділової
впевненості в роздрібній торгівлі. Розглянемо його
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Рис. 2. Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами діяльності, % [1]
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Рис. 3. Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі України
у 2014–2019 рр., млрд. грн.
Джерело: складено за даними [12]
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Рис. 4. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2015–2020 рр., млрд. грн.
Джерело: складено за даними [12]

в динаміці в періоді 2015–2021 рр. станом на ІІ
квартал кожного року (таблиця 2).
Нестабільність ситуації в Україні (і не лише
у ній) зумовила коливання показників впевнено‑
сті бізнесу в своєму майбутньому розвитку. Якщо
у 2015 році це було зумовлено розпалом сумнові‑
домих подій на сході України та в Криму (–10%),
то у 2020 році переважаючими стали пандемічно-
панічні настрої, в тому числі у підприємницькому
секторі (–22%). У ІІ кв. 2021 року такі настрої
частково знівельовані відходом від жорстких ка‑
рантинних обмежень і пожвавленням торговельної
діяльності (–4%).

Якими б не були індикатори ділової впевненості
у роздрібній торгівлі, в сучасних умовах відбува‑
ються досить швидкі, а інколи й стрімкі, зміни
на всіх етапах функціонування роздрібної торгівлі
як галузі господарського комплексу країни, по‑
чинаючи від закупівлі товарів у виробників чи
посередників та закінчуючи їх реалізацією кінце‑
вому споживачу. Так, очевидним трендом сучасної
роздрібної торгівлі є розвиток торговельних мереж
(мережевого рітейлу). Саме вони характеризуються
великою фінансовою потужністю, широким асор‑
тиментом товарів, розширенням кола відвідувачів,
зумовленим територіальним розміщенням і чин‑
Таблиця 2

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у 2015–2021 рр. (ІІ кв.)
Відсоткова зміна ділової впевненості
Джерело: складено за даними [12]
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ником часу: все можна придбати в одному місці
одночасно.
Якщо близько двох десятків років тому пе‑
реважна більшість покупців «отоварювались»
в універмагах, гастрономах, на промислових
і продовольчих ринках, то сьогодні найбільш по‑
пулярними стають торгові центри, гіпермаркети,
супермаркети, міні-маркети та інші подібні торгові
об’єкти. Тому сучасний роздрібний ринок в Україні
демонструє велику кількість учасників, які пе‑
ребувають у постійній боротьбі за найпотужнішу
зовнішню силу впливу на них — самих покупців.
Серед усіх ринкових гравців на роздрібному ринку
частка торговельних мереж зростає.
Сьогодні в торгівлі України як галузі госпо‑
дарювання присутніми є як вітчизняні роздрібні
торговельні мережі («Сільпо», «АТБ», «Рукавичка», «Велика кишеня», «Епіцентр», «VOVK»,
«GOLDI», «Week», «Giulia», «Модниця» та ін.),
так і ті, котрі працюють на вітчизняному ринку
за умовами франшизи або мають власну материн‑
ську компанію («Auchan», «METRO», «Comfy»,
«NOVUS», «Сentro», «LC Waikiki», «Collezione»
і т. д.). Частка «рітейлерських монстрів» в май‑
бутньому буде зростати. Це є важливими вектором
розвитку вітчизняної роздрібної торгівлі.
Варто відзначити такий очевидний тренд у ві‑
тчизняній сфері роздрібної торгівлі, як підвищення
активності з боку іноземних інвесторів, які воло‑
діють значним капіталом і презентують на укра‑
їнському ринку відомі світові торговельні брен‑
ди і мережі, як от Bershka, ZARA, ECCO, Oodji,
MarcO’Polo, GEOX, lee Cooper, Milavitsa, Agro-
Trade, Mango, Colin’s та багато інших. Це вимагає
від власників торговельного бізнесу пошуку мож‑
ливостей надання покупцям додаткових сервісних
послуг, програм лояльності до постійних клієнтів,
заходів сприяння залученню нових покупців.
Торговий бізнес в нашому традиційному його
сприйнятті зіткнувся з низкою серйозних проблем,
пов’язаних з практично системною економічною
нестабільністю останніх років. Темпи розвитку
off-line рітейлу в Україні впродовж останніх ро‑
ків пригальмували через зниження купівельної
спроможності більшості населення та активного
поширення on-line рітейлу. Подальший розвиток
роздрібної торгівлі пов’язаний з удосконаленням
її за рахунок on-line формату. В Україні працюють
близько 8 тис. on-line магазинів, 300 найбільших
з них мають частку на ринку до 80% [2]. Най‑
більш відомими Інтернет-площадками є LAMODA,
Prom.ua, Rozetka, Aliexpress та ін. Крім того, on-line
продажі суттєво активізувались через поширен‑
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ня COVID‑19 та введенням карантину в Україні
та переважній більшості не лише європейських
країн, а й країн інших континентів. Так, в Україні
з новою силою «запрацювала» електронна торгівля
і суттєво збільшили on-line продажі такі рітейлери,
як IKEA, EVA, Intertop Ukraine, MYpay, Eldorado,
Watsons та ін. Крім того, електронна торгівля ча‑
сто супроводжується такими додатковими послуга‑
ми, як доставка товарів «до дверей», що є досить
зручним бонусом для споживачів.
Вважаємо, що навіть після спаду гостроти
пандемічних настроїв, глобального пристосуван‑
ня до життя в умовах пандемічної нестабільності
не вдасться відновити частку off-line придбання
товарів, оскільки загальносвітовим трендом є
розвиток електронної комерції, а останні сумні
події, що вимушено обмежили пересування і ак‑
тивності населення, виявились каталізатором збіль‑
шення обсягів Інтернет-покупок. Україна в цьому
процесі не є винятком.
Прибутковість on-line магазину забезпечується
здатністю втримати споживачів, для чого необхід‑
но переорієнтувати свою роботу на завоювання їх
лояльності шляхом переходу від кількості угод
до якості електронного обслуговування. Крім того,
важливим моментом для українських on-line фірм
має стати максимальна достовірність наданої ін‑
формації про якість товарів, умови обслуговування,
умови оплати, повернення товарів тощо.
З огляду на те, що мережа Інтернет стрімко
розвивається, забезпечує можливість швидко і де‑
шево здійснювати ринкові угоди, її треба сповна
використовувати, оскільки в умовах нестабіль‑
ного конкурентного середовища on-line торгівля
забезпечує учасникам роздрібного ринку значні
переваги. Зокрема конкурентними перевагами є
використання Інтернету як каналу реалізації то‑
варів великими корпораціями, що мають логіс‑
тичні підрозділи, склади, транспортні засоби для
збільшення пропозиції товарів і послуг. При цьо‑
му, з огляду на особливості розвитку вітчизняної
роздрібної торгівлі, ефективність торговельного
обслуговування може бути досягнута за рахунок
оптимального співвідношення on-line і традиційної
off-line торгівлі [13].
Незважаючи на високу динаміку, в структурі
роздрібної торгівлі України on-line займає менше
0,4%. Для порівняння, в США на частку Інтернет-
магазинів припадає понад 2% роздрібного продажу
[6]. Отже, в Україні поле діяльності для розвитку
on-line торгівлі практично неоране.
До очевидних трендів розвитку роздрібної тор‑
гівлі можна віднести так звану її «екологізацію».
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Маємо на увазі зростання попиту з боку окремих
категорій населення на екологічну продукцію висо‑
кої якості та високої ціни, а з іншого боку — про‑
понування закладами роздрібної торгівлі не лише
цієї екопродукції, а й використання екологічного
пакування товарів, «їстівного» посуду, контейнерів
для сортування сміття тощо.
У розвиток цього тренду можна додати й те, що
останні події з обмеженням можливості відвіду‑
вання населенням торговельних закладів для при‑
дбання товарів щоденного споживання, зокрема
продуктів харчування, активізували, а в деяких
регіонах й породили, таку нову форму роздрібного
продажу, як доставку продуктів харчування до без‑
посередніх покупців (міст, житлових мікрорайонів,
дворів, осель). Вирощена і вироблена фермерами
або й індивідуальними виробниками сільськогоспо‑
дарська продукція поєднала в собі екологічність
та високу якість, доступні ціни, швидкість достав‑
ки і, врешті-решт, зручність для покупців. В со‑
цмережах створюються численні групи, де швид‑
ко знаходять один одного продавці та покупців,
здатні практично реалізувати об’єктивний закон
ринкової рівноваги попиту і пропозиції на ринку
продовольчих товарів.
Очевидним трендом розвитку роздрібної торгівлі
є зміна форматних пріоритетів споживачів. Остан‑
німи роками активізувався розвиток невеликих
спеціалізованих торговельних об’єктів — бутіків,
які розташовані в центральній частині міст, а та‑
кож магазинів «крокової доступності», розташо‑
ваних у житлових масивах. Формат «магазин біля
дому» зорієнтований на задоволення щоденного
попиту на споживчі товари першої необхідності.
Це пояснюється тим, що супермаркети, торгові
центри та ін. неефективні для щоденних покупок,
потребують більше часу і, все ж таки, більше гро‑
шей, бо в таких «широкоформатних» магазинах
обмежитись малими грошима практично немож‑
ливо. Тому, поряд зі зростанням частки на рин‑
ку рітейлерських мереж невеликі магазини «біля
дому» займатимуть своє ринкове місце й надалі.
До сучасних трендів розвитку роздрібної торгів‑
лі в Україні можна віднести швидке поширення
мережі невеликих фірмових магазинів регіональ‑
них виробників, які поступово виходять за межі
окремих регіонів і завойовують прихильність спо‑
живачів у різних куточках країни. До них на на‑
шому регіональному ринку можна віднести такі
бренди, як Молокія, Студія м’яса, Надзбруччя,
Шинкарик, Подільський фермер та ін. Такі регі‑
ональні мережі є практично в кожній області й
швидкість їх проникнення на інші регіональні
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ринки залежить від якості пропонованого товару,
цінової політики, розвиненої логістики, маркетин‑
гової стратегії та ін.
Підвищення привабливості магазинів, незалеж‑
но від масштабів їх діяльності, можливе не лише
за рахунок асортиментної та цінової політики, а й
шляхом розширення «периметру обслуговування»
покупців, надання їм максимально широкого спек‑
тру не лише основних, а й додаткових (супутніх)
послуг. Різноманітність таких послуг визначається
спеціалізацією торгового закладу, його товарною
номенклатурою й асортиментом. Так, продовольчі
магазини найчастіше в якості додаткових послуг
організовують формування і доставку покупцям
продуктових наборів додому, в офіси.
Непродовольчі магазини мають значно ширший
спектр надаваних додаткових послуг, як от достав‑
ка великогабаритних товарів за вказаною покуп‑
цем адресою, дрібні швейні послуги, встановлення
і налагодження побутової техніки, апаратури, мон‑
таж систем кондиціонування та ін. Актуальним є
післяпродажне обслуговування придбаних товарів,
яке забезпечує задоволення попиту споживачів
не лише на товари, але й на послуги, які в комп‑
лексі забезпечують високий рівень торговельного
обслуговування покупців.
Крім того, позитивним є вплив на рівень торго‑
вельного обслуговування у магазині надання ним
спеціальних додаткових послуг, не пов’язаних з про‑
дажем самих товарів, наприклад, можливість зняти
готівку з картки, здійснити обмін валюти та ін.
Усе перелічене обумовлене суттєвим зростанням
значущості сервісної політики в процесі управлін‑
ня діяльністю торговельних підприємств. Сучасним
трендом в роздрібній торгівлі є орієнтація на під‑
вищення рівня та якості торговельного обслугову‑
вання як чинника забезпечення конкурентоспро‑
можності торгових підприємств.
Насамкінець не можливо оминути таке важливе
питання, як цінова гнучкість закладів роздрібної
торгівлі та формування ними ефективної цінової
політики. Ціни на товари є суттєвим елементом
ринкового успіху роздрібного торговельного під‑
приємства. Сучасний споживач в умовах зниження
загального рівня доходів населення, зростанням
вартості житлово-комунальних послуг, інфляцій‑
них процесів і, як наслідок, обмеження фінансових
можливостей переважної більшості українських
сімей, у своїй поведінці всі більше орієнтується
на зниження своїх витрат. Завоювати його увагу
як потенційного покупця можуть ті торгові закла‑
ди, котрі вміло використовують цінову гнучкість
через систему використання прогресивних мето‑
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дів ціноутворення, а також низку періодичних
маркетингових заходів — розпродажів, знижок,
бонусів, використання накопичувальних карток,
клубних карток та ін. Сьогодні це не є новинкою
в середовищі роздрібної торгівлі, але увага до ці‑
нової гнучкості в роздрібній торгівлі буде посилю‑
ватись на фоні зростаючої конкуренції.
Висновок. Роздрібна торгівля у більшості роз‑
винутих країн світу належить до ВВП-утворюю‑
чої галузі, що підтверджують показники її частки
у його формуванні. В Україні спостерігається ана‑
логічна ситуація, торгівля залишається у п’ятірці
топових галузей, які впливають на формування
вітчизняного ВВП.
Перманентна нестабільність в глобальному сві‑
товому масштабі та її вітчизняні особливості про‑
ектуються на розвиток усіх галузей суспільного
життя, в тому числі на економіку. Разом з тим,
з певними коливаннями, спричиненими низкою
об’єктивних та суб’єктивних причин, торгівля,
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зокрема, роздрібна, зберігає позитивні тренди свого
розвитку впродовж останніх років.
Проведене дослідження дозволило узагальнити
теоретичні положення щодо особливостей функці‑
онування роздрібної торгівлі в нинішніх умовах,
ідентифікувати основні тренди її розвитку, до яких
можна віднести наступальний розвиток мережевого
рітейлу, підвищення активності з боку іноземних
інвесторів, розвиток роздрібної торгівлі за рахунок
on-line формату, «екологізація» роздрібної торгівлі,
розвиток мережі магазинів «крокової доступності»,
розширення мережі невеликих фірмових магазинів
регіональних виробників, орієнтація на підвищен‑
ня рівня та якості торговельного обслуговування,
цінова гнучкість у роздрібній торгівлі.
Роздрібна торгівля у часи нестабільності та кри‑
зи може дати економіці поштовх до виходу з еко‑
номічної скрути через збалансування інтересів
безпосередніх покупців та їх споживчого попиту
і тих, хто може його задовольнити.
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Анотація. Аналізуються тенденції демографічних процесів, таких як народження та смерть. Визначено структуру
причин смертності у 2005 та 2019 роках та зрушення у структурі смертності. Проаналізовано основні показники системи охорони здоров’я у 1995–2017 рр. Визначено напрями та завдання розпочатої реформи системи охорони здоров’я.
Проаналізовано кількісні параметри змін у системі професійно-технічної та вищої освіти в Україні на 2010–2019 роки, які
впливають на рівень розвитку трудового потенціалу. Зазначається, що існує дисбаланс на ринку праці. Проаналізовано
кількість претендентів на одну вакансію у професійному контексті. Наводяться показники зайнятості безробітних як приватними агентствами зайнятості, так і Державною службою зайнятості. Визначено зв’язок між структурою зайнятості та
процесами деіндустріалізації, які розпочались в Україні у 1980‑х роках.
Вказується, що процеси деіндустріалізації, що відбуваються у розвинутих країнах світу та в Україні, мають різне забарвлення. Деіндустріалізація у розвинених країнах позитивно сприймається як творчий процес, що підтримується концепціями
розвитку «Індустрія 4.0». В Україні деіндустріалізація визначається як негативне явище, яке зумовлене поверненням до
доіндустріальну стадію розвитку та супроводжується зниженням рівня життя. Однією з причин деіндустріалізації України
є зменшення інтенсивності знань виробництва матеріальних благ і, як наслідок, деформація та ізоляція системи освіти
від реальних потреб економіки. Визначено пріоритетні кроки державної політики, спрямовані на формування та розвиток трудового потенціалу суспільства. Ці кроки повинні бути спрямовані як на розвиток людських ресурсів, особливо
дорослого населення, так і на підтримку вітчизняних виробників. Зазначається, що без державної підтримки розвитку
молодих галузей неможливо підвищити продуктивність економіки та підвищити рівень життя.
Ключові слова: трудовий потенціал, Індустрія 4.0, освіта дорослих, державна підтримка.
Аннотация. Сделан анализ тенденций демографических процессов, включая процессы рождаемости и смертности.
Определена структура причин смертности населения в 2005 и 2019 годах, определены сдвиги в структуре смертности.
Проанализированы основные показатели системы здравоохранения в 1995–2017 гг. Определены направления и задачи начатой реформы системы здравоохранения. Проанализированы количественные параметры изменений системы
профессионально-технического и высшего образования в Украине за 2010–2019 гг., которые влияют на уровень развития характеристики трудового потенциала. Отмечено, что существует дисбаланс на рынке труда. Проанализированы
количество претендентов на одну вакансию в профессиональном разрезе. Приведены показатели трудоустройства безработных, как частными агентствами занятости, так и Государственной службой занятости. Определена связь между
структурой занятости населения и процессами деиндустриализации, которая началась в Украине с 1980‑х гг.
Указано, что процессы деиндустриализации, происходящие в развитых странах мира и в Украине имеют различную окраску. Деиндустриализация в развитых странах расценивается положительно, как творческий процесс, который
поддерживается концепциями развития «Индустрия 4.0». В Украине деиндустриализация определяется как негативное
явление, что обусловлено возвращением к доиндустриальному этапу развития и сопровождается снижением уровня
жизни населения. Также одной из причин деиндустриализации Украины определено снижение наукоемкости производства материальных благ и как следствие деформация и оторванность системы образования от реальных потребностей
экономики. Отмечено определенные противоположные тенденции развития в системе высшего образования Украины.
Определены первоочередные шаги государственной политики направленые на формирование и развитие трудового потенциала общества. Эти шаги должны быть направлены как на развитие человеческих ресурсов, прежде всего взрослого
населения, так и на поддержку отечественного производителя. Отмечено, что без государственной поддержки развития
молодых отраслей промышленности невозможно увеличить производительность экономики и повысить уровень жизни.
Ключевые слова: трудовой потенциал, Индустрия 4.0, образование взрослых, государственная поддержка.
Summary. Trends in demographic processes, such as births and deaths, are analyzed. The structure of the causes of mortality in 2005 and 2019 and shifts in the structure of mortality have been determined. The main indicators of the health care
system in 1995–2017 are analyzed. The directions and tasks of the started reform of the health care system are determined.
Quantitative parameters of changes in the system of vocational and higher education in Ukraine for 2010–2019, which affect
the level of development of labor potential, are analyzed. It is noted that there is an imbalance in the labor market. The number
of applicants for one vacancy in the professional context is analyzed. Indicators of employment of the unemployed by both
private employment agencies and the State Employment Service are given. The connection between the structure of employment
and the processes of deindustrialization, which began in Ukraine in the 1980s, is determined.
It is indicated that the processes of deindustrialization taking place in the developed countries of the world and in Ukraine
have different colors. Deindustrialization in developed countries is viewed positively as a creative process that is supported by
the concepts of development «Industry 4.0». In Ukraine, deindustrialization is defined as a negative phenomenon, which is due
to the return to the pre-industrial stage of development and is accompanied by a decline in living standards. One of the reasons
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for the deindustrialization of Ukraine is the decrease in the knowledge intensity of the production of material goods and, as a
consequence, the deformation and isolation of the education system from the real needs of the economy. The priority steps of
the state policy directed on formation and development of labor potential of a society are defined. These steps should be aimed
both at the development of human resources, especially the adult population, and at the support of domestic producers. It is
noted that without state support for the development of young industries it is impossible to increase the productivity of the
economy and raise living standards.
Key words: labor potential, Industry 4.0, adult education, state support.

П

остановка проблеми. Глобальні зміни, що від‑
буваються сьогодні у світі, а саме цифровізація
і впровадження багатьма розвиненими країнами
концепції «Індустрії 4.0», вимагають підготовки
соціально-трудового сфери до майбутніх змін.
Україна, маючи намір у перспективі знайти
і зайняти своє місце серед розвинених країн світу,
при розробці стратегії розвитку держави має вра‑
хувати світові тенденції розвитку, власні тенден‑
ції розвитку соціально-трудової сфери, трудового
потенціалу, структурні зміни в економіці.
Як на підприємстві — головною рушійною
силою є персонал, так у державі такою силою є
люди, трудові ресурси, людський капітал. Без
створення відповідних умов розвитку трудового
потенціалу паралельно із заходами, спрямовани‑
ми на структурні зміни в економіці, неможливо
досягти соціально-економічного прогресу, якісно
нового рівня життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі‑
дженню умов формування та розвитку трудового
потенціалу України присвячені праці таких вітчиз‑
няних науковців як С. Бандур [2], О. Грішнова,
Т. Обелець, А. Колот, Е. Лібанова, М. Семикіна,
О. Хомра та багатьох інших.
Проблеми, що виникнуть на ринку праці,
у зв’язку із запровадженням досягнень Четвертої
промислової революції (Індустрії 4.0), викликали
інтерес у таких вітчизняних дослідників як А. Ко‑
лот та О. Герасименко, Н. Сорока [22]. Незважаючи
на велику кількість наукових праць з розвитку
трудового потенціалу, нові умови формування
та функціонування трудового потенціалу вимага‑
ють аналізу їх впливу на подальший соціально-
економічний розвиток.
Метою статті є окреслення тенденцій розвитку
трудового потенціалу та визначення пріоритетів
державної політики у сфері формування та роз‑
витку трудового потенціалу країни.
Виклад основного матеріалу. В Україні з 1993 р.
відбувається скорочення населення та його ста‑
ріння. За період 1993–2020 рр. кількість насе‑
лення скоротилась на майже 20% з 52,2 млн.
до 41,9 млн. осіб. Частка осіб у віці старше 60

років збільшилась на 5,6% за період з 1990 р.
по 2020 р. За період, що досліджується, щорічна
кількість живонароджених скоротилась на 53%
(більш ніж у двічі), а щорічна кількість помер‑
лих — на 7,7% [20]. Якщо аналізувати відносні
показники народжуваності на 1000 наявного насе‑
лення, то кількість народжених знизилась з 12,6
до 8,1 (на 35,7%), а кількість померлих навпаки
збільшилась з 12,1 у 1990 р. до 14,7 у 2019 р.
(на 21,5%). Природний приріст у 1990 р. скла‑
дав 0,5, а у 2019 р. природне скорочення стано‑
вить –6,6 (рис. 1). Сумарний коефіцієнт народжу‑
ваності знизився з 1,85 до 1,22, що говорить про
звужене відтворення населення.
Збільшення коефіцієнтів смертності відбува‑
ється внаслідок загального зменшення населення,
оскільки абсолютні показники зменшується, але
залишаються високими — щорічно вмирає близько
600 тис. людей. Серед причин смертей у 2005–2019
рр. найбільшу питому вагу займає смертність через
хвороби системи кровообігу (67% або 389,3 тис.
осіб, проте порявняно з 2005 р. на 20% зменши‑
лась кількість померлих від цих хвороб в абсо‑
лютному виразі), новоутворення (13,5%), зовнішні
причини (5,2%), хвороби органів травлення (2,2%)
та інші (1,4%) (табл. 1). Для порівняння обрано
період 2005–2019, тому що у 2005 р. було змінено
методику причин смертей відповідно до Міжнарод‑
ної класифікації хвороб, тому порівнювати більш
ширший діапазон — некоректно.
Аналіз структури причин смертей показав збіль‑
шення питомої ваги смертей через хвороби систему
кровообігу (на 4,5%) та смертей через новоутво‑
рення (1,8%), решта причин за питомою вагою
знизилась.
За період 1990–2019 рр. тривалість життя при
народжені збільшилась на 1,59 рік і становить
72,01 роки, з них 66,92 середня тривалість життя
чоловіків і 76,98 середня тривалість життя жінок.
За весь час дослідження зберігається 10‑ти річний
розрив у тривалості життя жінок і чоловіків, який
у розвинених країнах становить 4–6 років.
Значну роль у забезпеченні здоров’я населення
відіграє система охорони здоров’я, яка з 2015 р.
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Рис. 1. Динаміка природного приросту, кількості народжених і померлих у 1990–2019 рр.
Джерело: [20]

реформується. Слід відмітити, що на стан здо‑
ров’я впливають багато факторів, проте, найбільш
впливовим є здоровий спосіб життя, здорове хар‑
чування та фізична (спортивна, оздоровча) ак‑
тивність. Вже після 40 років, коли у більшості
населення починають з’являтись симптоми май‑
бутніх хронічних хвороб, можливо значну роль
починає відігравати система охорони здоров’я.
Зазначимо, що Уряд сьогодні, реформуючи систему
охорони здоров’я, озвучує як пріоритет рівновагу
надання послуг зі зміцнення здоров’я (послуги
з лікування та реабілітації, послуги паліативної
допомоги) та профілактики здоров’я (промоція
здорового способу життя, профілактика захворю‑
вань) [21, c.15].

У табл. 2 наведено основні показники охорони
здоров’я у 1995–2017 рр. [9].
Як зазначено у звіті ВООЗ, головними пробле‑
мами галузі охорони здоров’я (до реформи) було
те, що держава декларувала (гарантувала) безоп‑
латні послуги охорони здоров’я всім громадянам,
а в дійсності понад 50% витрат на «безкоштовні
послуги» оплачувалось з кишені пацієнтів, а дер‑
жава не могла утримувати в належному стані роз‑
галужену інфраструктуру неефективних лікарень
[21, с. 13].
Відповідно до даних табл. 2, кількість лікарів
усіх спеціальностей у 2017 р. становила 80,9% від
відповідної кількості у 1996 р., кількість серед‑
нього молодшого персоналу — 60,5%, кількість
Таблиця 1

Причини смертності населення у 2005–2019 рр.

581,1

Структура
причин
у 2005 р., %
100,0

Структура
причин
у 2019 р., %
100,0

389,3
78,2
30,0
24,1
12,5
8,1

62,5
11,7
9,0
4,1
3,6
2,2

67,0
13,5
5,2
4,1
2,2
1,4

Причини смертей

2005

2019

Всього
в тому числі
хвороби системи кровообігу
новоутворення
зовнішні причини смерті
хвороби органів травлення
хвороби органів дихання
деякі інфекційній та парази‑
тарні хвороби

782,0
488,8
91,8
70,0
31,7
28,0
17,2

Джерело: розраховано авторами за [20]
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Абсолютне
відхилення

У%
до 2005 р.

-200,9

74,3

-99,5
-13,6
-40,0
-7,6
-15,5
-9,1

79,6
85,2
42,9
76,0
44,6
47,1
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Таблиця 2

Основні показники охорони здоров’я у 1995–2017 рр.
Показник
1995
2015
2017
2017/1995, %
Кількість лікарів усіх спеціальностей
тис. осіб
230
186
186
80,9
на 10000 населення
45,1
43,7
44,1
97,8
кількість середнього молодшого персоналу
тис. осіб
595
372
360
60,5
на 10000 населення
116,5
87,3
85,4
73,3
кількість лікарняних закладів, тис. од.
3,9
1,8
1,7
43,6
Кількість лікарських амбулаторно-поліклініч
7,2
10,0
10,4
144,4
них закладів, тис. од.
Мережа лікувально-профілактичних закладів, розташованих у сільській місцевості
(заклади, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України)
2000
2015
2017
2017/2000, %
Кількість лікарняних закладів
1007
74
52
5,2
у них ліжок
20275
3128
2734
13,5
Кількість самостійних лікарських амбулаторій
2321
525
474
20,4
та поліклінік
Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів
16113
13205
13005
80,7
Джерело: розраховано авторами за [9]

лікарняних закладів — 43,6%. Проте кількість
лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів
навпаки збільшилась на 44,4,%. Ще більшими
темпами відбулось зменшення мережі лікувально-
профілактичних закладів, розташованих у сіль‑
ській місцевості у 2000–2017 рр. Так, кількість
лікарняних закладів зменшилась на 94,8%, кіль‑
кість ліжок у них — на 86,5%, кількість само‑
стійних лікарських амбулаторій та поліклінік —
на 79,6%, кількість фельдшерсько-акушерських
пунктів на 19,3%. Слід зауважити, що статистичні
дані надано щодо закладів, що перебувають у сфері
управління Міністерство охорони здоров’я, від‑
повідно значне зменшення закладів може бути
зумовлено їх передачею на баланс місцевим орга‑
нам влади.
Отже, в результаті реформи охорони здоров’я
зменшується абсолютні показники кількості ліка‑
рів і лікарень, проте відносний показник — кіль‑
кість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. насе‑
лення майже не змінився (зменшився на 2,2%), що
зумовлено зменшенням загальної кількості насе‑
лення.
Вітчизняний науковець Вівсянник О. М., до‑
слідивши ефективність систем охорони здоров’я
(за показниками: тривалість життя, вірогідність
смерті на 1000 новонароджених, вірогідність смерті
у віці 15–60 років на 1000 жителів, загальних ви‑
трат на охорону здоров’я на душу населення та за‑
гальних витрат на охорону здоров’я у% до ВВП),
виявив в Україні найвищі показники вірогідності

смерті, найнижчу тривалість життя, найнижчі за‑
гальні витрати на охорону здоров’я серед 20 країн
Європи [3, с. 9].
Для збільшення інституційної спроможності
системи охорони здоров’я України та забезпечен‑
ня населення реальними доступними медичними
послугами започатковано медичну реформу. Її пер‑
ший етап почався у 2017 р.: було створено новий
центральний орган виконавчої влади — Національ‑
ну службу здоров’я України (далі НСЗУ), яка має
реалізувати державну політику у сфері державних
гарантій медичного обслуговування населення;
НСЗУ має оплачувати послуги первинної медичної
допомоги для пацієнтів, які підписали декларації
з сімейними лікарями (терапевтами, педіатрами);
заклади первинної медичної допомоги перетвори‑
лись на автономні неприбуткових постачальників
медичних послуг [17, с. 8]; пацієнти отримують
гарантований державою пакет медичних послуг
та лікарських засобів (програма «Доступні ліки»)
[10, с. 11]. У 2019 р. у звіті зазначено, що завдан‑
ням цього року серед іншого є імплементувати
нову систему фінансування надання медичної до‑
помоги в автономізованих закладах на вторинному
та третинному рівнях [12, c. 8].
У 2020 р. почався другий етап медичної ре‑
форми, який відбувається на рівні спеціалізованої
медичної допомоги [13, с. 6]; в повному обсязі має
запрацювати програма медичних гарантій [12, c.
9]. В цілому зміни, що відбуваються в системі
охорони здоров’я, принаймні на рівні первинної
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медичної допомоги, можна розцінити позитивно,
оскільки дійсно впроваджуються пакети безоп‑
латних послуги, підвищується мотивація лікарів
первинної ланки працювати краще.
Щодо освітнього рівня трудових ресурсів,
то розглянемо статистичні дані щодо вищої осві‑
ти (табл. 3). За всіма наведеними показниками
відбулось зменшення. Так, кількість закладів ви‑
щої освіти (далі ЗВО) зменшилась на 23,9% (при
чому більш стрімко зменшились заклади приватної
та корпоративної власності (на 34,7%), кількість
студентів зменшилась на 40,5%, кількість при‑
йнятих осіб зменшилась на 41,3%, кількість випу‑
щених осіб зменшилась на 39,7% (більш стрімко
скорочується кількість осіб на заочній формі нав‑
чання (52,1%)), кількість студентів у розрахунку
на 10 000 населення зменшилась на 38% [8; 10].
Кількість закладів професійної (професійно-
технічної) освіти за 2010–2020 рр. знизилась
на 27,1%, а кількість студентів у них зменши‑
лась на 42,9%. Тобто показники кількості закладів
і випускників професійно-технічної освіти скоро‑
тились більше ніж у сфері вищої освіти. Кількість
студентів магістратури та докторантури знизилась
на 27%. Відомо, що в Україні існує дисбаланс між
кваліфікацією випускників та потребами вітчиз‑

няного ринку праці. За даними Державної служби
зайнятості навантаження на одне вільне робоче
місце у професійному розрізі зменшується при пе‑
реміщенні до найпростіших професій: коефіцієнт
навантаження на одне вільне робоче місце законо‑
давців, вищих державних службовців, керівників
та менеджерів — 5,2; професіоналів — 2,3; фахів‑
ців — 2,7; технічних службовців — 3,4; працівни‑
ків сфери торгівлі та послуг — 3,2; кваліфікованих
робітників сільського та лісового господарств, ри‑
борозведення та рибальства — 2,4; кваліфікованих
робітників з інструментом — 1,5; робітників з об‑
слуговування, експлуатації та контролю за роботою
технологічного устаткування, складання устатку‑
вання та машин — 1,6; найпростіші професії — 1,9
[15]. Так, найменше навантаження на одне вільне
робоче місце — у кваліфікованих робітників з ін‑
струментом.
Державна служба зайнятості (далі ДСЗ) не во‑
лодіє всією інформацією, оскільки не всі безро‑
бітні стають на облік, і не вся інформація щодо
вакантних місць передається до ДСЗ, але в ціло‑
му наведені цифри демонструють, що Державна
служба зайнятості є лідером серед посередників
на ринку праці в усіх регіонах України, а струк‑
тура працевлаштованих приватними агентствами

Таблиця 3
Заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти та кількість студентів у 2010–2019 рр.
Показник
Кількість закладів всього

619

Абсолютне
відхилення
2019/2010
-194

Відносне
відхилення,
2019/2010, %
76,1

2010/2011

2019/2020

813

в тому числі засновані на власності
державній та комунальній

637

504

-133

79,1

приватній та корпоративній

176

115

-61

65,3

Кількість студентів всього, осіб

2418111

1439706

-978405

59,5

Кількість осіб, прийнятих на навчання, всього

506486

297142

-209344

58,7

Кількість осіб, випущених із ЗВО всього

636291

383865

346345

244994

-101351

70,7

2906

1306

-1600

44,9

287040

137565

-149475

47,9

557

343

-214

61,6

976

711

-265

72,8

247,4

141,3

-106,1

57,1

Кількість студентів у магістратурі

491504

357376

-134128

72,7

Кількість слухачів у докторантурі або її екві‑
валенті

36214

26358

-9856

72,8

60,3

в тому числі за формами навчання
денною
вечірньою
заочною
Кількість студентів у розрахунку на 10000 на‑
селення
Кількість закладів професійної (професійно-
технічної) освіти
Кількість осіб, випущених із закладів профе‑
сійної (професійно-технічної освіти), тис.осіб

Джерело: [8; 10]
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та за сприяння ДСЗ співпадає [1]. Так динамі‑
ка показників свідчить, що у 2020 р. через спад
економічної активності внаслідок «коронокризи»,
кількість безробітних зросла, а кількість працев‑
лаштованих безробітних зменшилась (табл. 4).
За сприяння Державної служби зайнятості пра‑
цевлаштовано у 4,2 рази більше безробітних ніж
за сприяння приватними агентствами, але останні
більше працевлаштовують за кордон (60%) та на‑
правляють на роботу до іншого роботодавця (лізинг
персоналу) (30%) [1].
Щодо освітнього рівня трудових ресурсів та без‑
робітних. Держана служба зайнятості зазначає, що
в Україні 75% випускників шкіл здобувають вишу
освіту і лише 25% — професійно-технічну, а в Єв‑
ропі навпаки 30% та 70% відповідно. За дани‑
ми ДСЗ майже 44% зареєстрованих безробітних
мають вищу освіту, 37% — професійно-технічну,
та 19% — загальну середню [15]. Через те, що біль‑
ше людей мають вищу освіту, серед безробітних
також більше людей із вищою освітою. Державна
служба зайнятості наголошує на тому, що існує
кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці. Проте,
якщо розглянути структуру безробітних, що мали
статус безробітних, то у 2020 р. 19,3% — це ро‑
бітники з обслуговування, 16,7% — працівники
сфери торгівлі, 13,2% — законодавці, вища дер‑
жані службовців, 12,6% — найпростіші професії
[1]. Загалом 67,7% безробітних — це особи, про‑
фесійна група яких не потребувала вищої освіти.
Найменше навантаження на одну вакансію — 5
осіб — це кваліфіковані робітники з інструмен‑
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том (за структурою вакансій 21,6% — це вакансії
кваліфікованих робітників з інструментом, а серед
безробітних 9,2% мали професійну групу кваліфі‑
кованих робітників з інструментом). Найбільше
навантаження — 41 особа на одну вакансію за про‑
фесійною групою — це кваліфіковані робітники
сільського та лісового господарства, риборозведен‑
ня та рибальства.
Зміни в структурі виробництва, експорту та ім‑
порту приводять до змін у структурі зайнятості
і безробіття, а у довгостроковій перспективі впли‑
вають також і на систему освіти.
Цікавий висновок робить західний науковець
стосовно зв’язку між освітою та продуктивністю
економіки, говорячи про те, що технічно більш
розвинена економіка потребує менше освічених
людей [26, с. 207]. Це ті глобальні зміни, що від‑
буваються у розвинених країнах світу і отримали
назву «Індустрія 4.0», коли високо- та середньо‑
кваліфіковані працівники і співробітники заміню‑
ються програмами (ботами) та автоматизованими
лініями. Ще цей етап розвитку економік назива‑
ють деіндустріалізація, маючи на увазі, що краї‑
на пройшла етап індустріалізації, входить у нову
фазу «постіндустріальну» і більше заробляє вже
не на виробництві, а на наданні послуг, в тому
числі різного роду фінансових та управлінських
консультаціях. Досягнувши високого рівня життя
населення на етапі індустріалізації, країни підтри‑
мують його і на етапі деіндустріалізації.
Проте вітчизняні науковці вживають термін
деіндустріалізація в іншому ракурсі щодо України.

Таблиця 4
Динаміка показників щодо кількості безробітних та їх працевлаштування у 2017–2020 рр.
Показник
Безробітне населення за методологією МОП (у віці 15–70)
Рівень безробіття, %
Кількість зареєстрованих безробітних
Кількість працевлаштованих зареєстрованих безробіт‑
них ДСЗ
Працевлаштовано ДСЗ всього, в тому числі без статусу
безробітного
Працевлаштовано громадян приватними агентствами
зайнятості
в тому числі

2017
1698,0

2018
1578,6

2019
1487,7

2020
1674,2

9,5

8,8

8,2

9,5

1138,4

1064,2

1024,4

1247,2

398,6

341,7

388,2

384,5

783

826

826

606,4

110,3

136,9

102,7*

143,2

– на вакансії в Україні

11,7

20,4

8,2*

14,1

– направлено на роботу до іншого роботодавця

14,9

19,4

31,0*

42,8

– за кордоном
Кількість громадян, зайнятих у неформальному (у віці
15–70 років)

83,7

97,1

63,5*

86,3

3695,6

3541,3

3460,4

3275,9

* дані за ІІ півріччя 2019 р.
Джерело: [1; 5]
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Так, Задоя А. А., говорить про те, що в Україні
деіндустріалізація почалася ще з кінця 80‑х років
минулого століття, як і у більшості пострадян‑
ських країнах [6, с. 26], проте вітчизняна деін‑
дустріалізаціє є руйнівною, на відміну від твор‑
чої деіндустріалізації розвинених країн [6, с. 33].
На доказ того, що в Україні і за часів незалежності
продовжується деіндустріалізація він наводить
структуру зайнятості за галузями у 2000–2010
рр. (табл. 5). Продовжуючи динаміку наведених
показників, бачимо що зайнятість у промисловості
продовжується скорочуватись (табл. 5).
Деіндустріалізація в Україні є не кроком впе‑
ред, а кроком назад, свідченням чого є знижен‑
ня рівня життя населення. Україна не вийшла
на високий рівень виробництва і споживання. Як
зазначає Задоя А. А. обсяги матеріального вироб‑
ництва в Україні не можуть задовольнити навіть
базові потреби людей, а процес деіндустріаліза‑
ції, що почався, веде не до постіндустріального
суспільства, а навпаки, в епоху доіндустріальної
(аграрної) держави [6, c. 28].
Інший вітчизняний науковець Згуровський М.
сучасний етап розвитку України також називає де‑
індустріалізацією у негативному сенсі, а причиною
цього називає зниження наукомісткості товарів
та послуг, що випускаються Україною. Оскільки
у сучасному світі розвиток країни визначається
в першу чергу наукомісткістю товарів та послуг
у міжнародному поділі праці [14]. Погоджуємось
з його думкою про те, що зниження наукоміст‑
кості відбулось внаслідок відокремлення системи
виробництва матеріальних благ від системи науки
і освіти, наслідком чого стала і деформація системи
цінностей, і системи освіти.
У 2021 р. продовжено реформування системи
освіти, в першу чергу вищої освіти, шляхом змен‑
шення їх кількості, укрупнення. Зроблено кроки
щодо зменшення кількості закладів вищої освіти.
Наприклад, реорганізовано систему Національної
академії державного управління при Президентові

України, утворено Державний біотехнологічний
університет шляхом об’єднання Харківського на‑
ціонального технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка, Харківської
державної зооветеринарної академії, Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. До‑
кучаєва та Харківського державного університету
харчування та торгівлі [19].
В той же час Президент України оголосив
про створення «Президентського університету»,
який має здійснювати дослідження за такими на‑
прямами: інформаційні технології, кібербезпека
та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні
технології; енергетичні технології; біотехнології
та науки про здоров’я; глобалізація та міжнарод‑
ні комунікації [4]. На сайті Президента України
говориться про те, що освітній процес у Прези‑
дентському університеті будуватиметься на основі
спеціальностей, які становлять основу 6‑го техно‑
логічного укладу, формують науково-технічний
прогрес та дають змогу підготувати професіоналів
найвищого рівня [4].
Хочемо застережити словами Чанга Ха-Юна, фа‑
хівця з економіки країн, що розвиваються, та ви‑
кладача Кембіржського університету: «захоплення
освітою і зміщення акцентів на її розвиток матиме
пагубні наслідки в разі, якщо не йтиме пліч-опліч
зі створенням дієвих інституційних умов для мо‑
дернізації економіки шляхом заохочення ставлен‑
ня високопродуктивних і конкурентоспроможних
підприємств» [26, c.211]. Поки що мова в Україні
не йде про всезагальну підтримку освіти в Україні,
радше навпаки, але для того, щоб скористатися
тими здобутками системи освіти, яку вона ще може
дати, необхідно вкладати/підтримувати розвиток
вітчизняних наукомістких підприємств.
Чанг Ха-Юн говорить про те, що країнам, що
розвиваються, до яких сьогодні можна віднести
і Україну, необхідно розвивати промисловість і під‑
тримувати розвиток «молодих» галузей, оскільки
продуктивність праці в цих галузях найбільша.
Таблиця 5

Структура зайнятості населення у 2000–2019 рр.
Галузь діяльності

2000 р.

2010 р.

2019 р.

100

100

100

Промисловість

22,8

17,1

14,8

Сільське та лісове господарство

21,5

15,3

18,2

Всього

Будівництво

4,5

4,7

4,2

Торгівля

15,5

23,8

22,9

Фінансова діяльність

0,8

1,6

1,3

Джерело: [6; 7]
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І таким чином, розвиваючи промисловість, можна
наздогнати розвинені країни і досягти високого
рівня життя.
Країни, що розвиваються, на думку Чанг Ха-
Юна, яку ми поділяємо, не повинні відмовлятись
від державного регулювання і державної підтрим‑
ки, в тому числі і від державних підприємств,
оскільки без неї «молоді» галузі не витримають
міжнародної конкуренції, і країну буде чекати
лише доля постачальника ресурсів — сировини
та праці.
Поки що Україна йде у зворотній бік від цієї
поради, залишаючи все менше підприємств у дер‑
жаній власності, відмовляючись від державного
регулювання цін (наприклад, на газопостачання)
та державної підтримки не лише промисловість,
але й соціальну сферу — зменшуючи фінансування
освіти, охорони здоров’я, соціальної підтримки
найменш забезпечених верств населення.
Вітчизняний науковець С. Бандур говорячи про
перспективи інноваційної стратегії формування
постіндустріального суспільства в Україні, зазна‑
чає, що головними перепонами на цьому шляху є
невиправдана відкритість вітчизняної економіки
та масштабна корупція [2, c.8]. Та більш того,
як прогнозував С. Бандур у 2013 р., результатом
розвитку України за ретроспективним сценарієм
буде розбалансованість національного ринку праці,
зниження частки зайнятих в інноваційних сферах,
падіння реальних трудових доходів, зниження мо‑
тивації до легальної зайнятості, послаблення сти‑
мулів підвищення якості трудового потенціалу [26,
с. 9]. Починаючи з 2014 р. спостерігається суттєве
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зниження реальних доходів, а від так і купівельної
спроможності, ємності внутрішнього ринку; лише
за офіційними даними кожен четвертий зайня‑
тий — неформально зайнятий.
В таких умовах якість трудового потенціалу —
погіршується.
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що
першочерговими кроками держаної політики ма‑
ють бути:
– підвищення рівня трудових доходів шляхом
збільшення мінімальної заробітної плати та вста‑
новлення реального прожиткового мінімуму. За
період з 2000 р. по 2021 р. мінімальна заробітна
плата зросла у 66 разів, середня заробітна плата
у 53 рази, а прожитковий мінімуму для пра‑
цездатних лише у 8 раз (рис. 2). У доларовому
еквіваленті середня заробітна плата за 21 рік
зросла у 10 років, мінімальна — у 13 разів, а
прожитковий мінімум — в 1,6 рази. Тримаючи
показник офіційного прожиткового мінімуму на
низькому рівні, уряд штучно підвищує рівень
життя та зменшує рівень бідності населення на
«папері».
– інвестування в освіту дорослих. Актуальність
цього кроку зумовлюється декількома фактора‑
ми. Перший — це зміщення вікової структури
населення у бік старших вікових груп, що ви‑
магає якомога довшого залучення людей поваж‑
ного віку до трудової та економічної активності.
А для продовження професійного та особисто‑
го розвитку необхідно шукати можливості для
навчання [22]. Другий — це характер сучасних
змін, що зумовлюється впровадженням цифрових

14000
12000
10000

Мінімальна заробітна плата

8000
6000
4000

Прожитковий мінімум для
працездатних

2000

Середня заробітна плата

0

Рис. 2. Динаміка показників мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму
та середньої заробітної плати у 2000–2021 рр., грн.
Джерело: [17; 22; 23]
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технологій у всі сфери життя, автоматизація,
застосування штучного інтелекту (у сукупності
поширення цих та інших технологій, в першу
чергу у промисловості, отримало назву «четвертої
промислової революції» або «Індустрії 4.0»). В
результаті цих процесів попередні знання заста‑
рівають, з’являється попит на нові, що вима‑
гає впровадження концепції «освіти впродовж
життя». В Україні Міністерство освіти і науки
України розробило проект закону «Про освіту
дорослих» [16], тобто певні кроки уряд в цьому
напряму вже робить. Проте засади, закладені в
проєкті, закріплюють певні бюрократичні про‑
цедури: визначаються вимоги до забезпечення
якості надавачів послуг, передбачається ство‑
рення Національної ради з питань освіти дорос‑
лих та комунальних центрів освіти дорослих (з
можливістю виділенням фінансування). Єдиною
безумовно позитивним кроком, що закладений
в проекті, є спрощення доступу до формальної
освіти шляхом тестування, а не проходження
ЗНО. Проте, щоб так спростити доступ до освіти
для дорослих можна просто спростити процедури
вступу до закладів освіти, а не створювати ще
одну систему. Більш перспективним вбачається
запровадження обов’язкового підвищення ква‑
ліфікації для дорослих.
Так, Чанг Х.-Ю., оцінюючи вплив деяких ре‑
гуляторних процедур на розвиток економіки, по‑
зитивно ставиться до державного регулювання,
зокрема щодо зобов’язати компанії інвестувати
у навчання своїх працівників, як захід що збіль‑
шує загальну продуктивність країни. З одного боку
власники компанії добровільно неохоче інвесту‑
ють, побоюючись, що навчені співробітники підуть
до конкурентів. Коли ж держава вимагає від усіх
компаній організації навчання співробітників вона
збільшує якість усієї робочої сили, що в підсумку
піде на користь усім компаніям [26, с. 220].
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– державна підтримка національного виробника
та молодих галузей. Навіть якщо в країні немає
таких перспективних галузей, саме завдання
уряду є їх створення і підтримка доки вони не
сягнуть рівня міжнародної конкурентоспромож‑
ності. «Більше ніж 30 років постійних субсидій і
протекціонізму знадобилось компанії Toyota, щоб
стати конкурентоспроможною на міжнародному
ринку у найбільш дешевому сегменті; а через
60 років після початку діяльності у галузі вона
вийшла у лідери» [25, с. 232]. Для підтримки
національних виробників можна використову‑
вати і субсидії, і мита на імпортну продукцію, і
податкові пільги. Якщо учасники міжнародної
конкурентної боротьби нерівні (за масштабами
і можливостями), то несправедливим є ставити
їх у рівні умови і вимагати вільної торгівлі.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. В умовах
зменшення населення як через високу смертність
і низьку народжуваність, так і через міграцію,
зміщення вікової структури в бік старших вікових
груп, необхідною умовою досягнення національно‑
го добробуту є вкладання в якість трудових ресур‑
сів. Ці вкладання мають бути як з боку держави
(підвищення рівня життя, соціальної захищеності,
належного функціонування системи освіти і охоро‑
ни здоров’я), так і з боку роботодавців (підвищення
кваліфікації та навчання співробітників). Зусилля
з боку держави з необхідною умовою для того, щоб
населення країни відчувало впевненість у завтраш‑
ньому дні, працювало вмотивовано та ефективно,
легально. Але лише вкладань в людські ресурси
недостатньо, другою необхідною умовою є підтрим‑
ка і розвиток вітчизняних виробників, в першу
чергу у промисловості.
Подальшими розвідками в цьому напрямі є по‑
шук перспективних галузей, підприємств, розробка
механізмів їхньої підтримки.
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VENTURE CAPITAL AND IPO UNDERPRICING IN CHINA
ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ І НЕДООЦІНКА IPO В КИТАЇ
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ И НЕДООЦЕНКА IPO В КИТАЕ

Summary. The stock pricing problem is a hot topic in the field of investment in China. Many investors, including speculative
investors, have great enthusiasm in buying stocks that just finished IPO on the first day. It seems to be a very profitable deal
because almost all the issue stock boost to a great extent at the end of the first trade day. However, with the investment strategy
of short-wing trading, many investors tend to sell out the stock after a short time. What’s more, the slow increase of company
profit (E) and the high rate of P/E will result in selling climax. A large percent of the stock price drops off even below the issue
price. To regulate the IPO issuing price, the China Securities Regulatory Commission (CSRC)set up a price inquiry system to help
determine the price. Venture capital is quite popular in China because of the rapid increase of the economy. Many startups need
help not only in the fund-raising part but also in market research, management, and development strategy. More importantly,
getting the investment from famous Venture capital companies can bring in an excellent reputation, and invested companies
will be considered as a project with a great development prospect and a good investment choice for ordinary investors. Almost
all new issuing companies achieved the investment from foreign or local venture capital, will the attendance of venture capital
influence the underpricing rate and the earnings yield of the stock is one of the problems we are going to research. Secondly, the
underpricing phenomenon of IPO is not every obvious in the stock market of developed countries such as the USA, Japan, and
the UK. What caused such a high IPO underpricing rate in China is another topic worthy of research and discussion. Last but not
least, the investment strategy and trading mentality of Chinese investors is also a problem we would like to study.
Key words: stock pricing problem, investment, venture capital, IPO, underpricing, trading strategy, reputation.
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Анотація. У статті досліджено особливості та проаналізовано вплив венчурного інвестування на явище заниження
ціни IPO прикладі китайських біржових ринків. Розглянуто поточну ситуацію щодо заниження ціни IPO та пов’язані з цим
проблемні моменти на китайських фонових біржових площадках.
Також визначено наслідки зниження ціни IPO під впливом венчурного капіталу. В процесі аналізу поглядів китайських
вчених на досліджувану проблему виокремлено загальну думку щодо взаємозв’язку існування венчурного капіталу та
практики заниження ціни IPO на фондових ринках Китаю в порівнянні з фондовими ринками інших високорозвинених країн.
Проведений аналіз котирування акції на китайських та Гонконгской фондових біржах дозволив виокремити та охарактеризувати причини заниження ціни IPO в Китаї та обґрунтувати перспективи впливу заниження ціни IPO на обіг
венчурного капіталу та методи впливу на вказане явище.
Ключові слова: венчурне інвестування, заниження ціни IPO, китайські біржі, теорія сертифікації, теорія нагляду, теорія
несприятливого відбору.
Aннотация. В статье исследованы особенности и проанализировано влияние венчурного инвестирования на факт
занижения цены IPO на примере китайских биржевых рынков. Рассмотрена текущая ситуация относительно занижения
цены IPO и связанные с этим проблемные моменты на китайских фоновых биржевых площадках.
Также определены последствия снижения цены IPO под влиянием венчурного капитала. В процессе анализа взглядов китайских ученых на исследуемую проблему выделены общее мнение о взаимосвязи существования венчурного
капитала и практики занижения цены IPO на фондовых рынках Китая по сравнению с фондовыми рынками других
высокоразвитых стран.
Проведенный анализ котировки акции на китайских и Гонконгской фондовых биржах позволил выделить и охарактеризовать причины занижения цены IPO в Китае и обосновать перспективы влияния занижение цены IPO на обращение венчурного капитала и методы воздействия на указанное явление.
Ключевые слова: венчурное инвестирование, занижение цены IPO, Китайские биржи, Теория сертификации, Теория
надзора, Теория неблагоприятного отбора.
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tatement of the problem. With the rapid expan‑
sion of the Chinese capital market, a negative ten‑
dency is observed in the Chinese stock market called
the “3‑highs issue”: high issue prices, high offering
P/E Ratio, and high raising funds. The high issue
price leads to a severe over-raising of capital, which
dramatically reduces the efficiency of capital market
resource allocation [2, p. 3–4] and increases the risk
for investors: more than 60% of stocks fall below
their initial offer price [3, p. 1]. A high P/E ratio
stands for the lack of good business performance,
and there will hardly be a significant increase in the
stock price in the long term. The opportunity cost
of investing in such stocks is comparatively high.
On the other side, due to various reasons such as
information asymmetry and agency cost, the price
of new stock on the first day of the listing is often
significantly higher than the issue price of the stock.
The phenomenon of underpricing of IPO widely ex‑
ists in the stock market from all over the world. In
the market of developed countries like the UK and
USA, the underpricing rate is only around 20%;
meanwhile, in the Chinese stock market, the rate is
more than 150%. The excessive rates of underpricing
have a terrible impact on the Chinese stock market.
At First, the excessive capital inflow causes the un‑
balance of supply and demand in the primary mar‑
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ket, enlarging the speculative bubble. Secondly, the
short-term arbitrage behavior of investors will cause
a high risk to the stock and have a bad influence on
the development of the stock market [4, p. 12–24].
Venture Capital plays a significant role in the
development of startup companies and innova‑
tion of the financial system [5, p. 728]. There are
four types of venture capital companies in China:
foreign-invested companies, joint ventures, private-
owned companies, and state-owned companies. For
startups, the role of venture capital is not just to
solve fund-raising problems but also to help start‑
ups find those unfavorable factors restricting the
company’s development and use their experience
to tap the company’s potential. There are several
capital exit strategies for venture capitals: merg‑
ers and acquisitions, buy-backs, and IPO. Among
them, mergers and acquisitions may cause the loss
of ownership, and buy-backs may cause a shortage
of liquidity. An IPO is considered the best option
of capital exit for investors and entrepreneurs as
the company value can be objectively examined by
the market [1, p. 1].
The analysis of recent research and publications.
Many Chinese economists researched the influence of
venture capital on IPO underpricing. It has formed
two different opinions: venture capital positively
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affects the IPO underpricing, and venture capital
doesn’t influence the IPO underpricing.
In the article “Impact of venture capital on IPO
underpricing in the second-board market”, author
Zhu Yuanjia suggests venture capital doesn’t in‑
fluence the IPO underpricing. In this research, the
author explained that nearly 70% of the companies
in the second-board market have venture capital
backgrounds. Still, the venture capital of startups
has no significant impact on the underpricing rate,
and the characteristics of companies and financial
performance factors have no significant effect on
IPO underpricing as well. The reason for the IPO
underpricing in China’s second-board market is that
the immature operation mechanism of the second-
board market and the speculation investment in the
secondary stock market are pretty common. In addi‑
tion, Negative P/E ratio, Allocation Rate, Turnover
rate may impact the IPO underpricing [6, p. 2–3].
In the research named “Analysis of the impact of
venture capital on IPO underpricing”, Chen Siming
proposes that venture capital positively affects the
IPO underpricing. To achieve a win-win goal with the
invested enterprises, venture capitals will inevitably
take the initiative to intervene in the management
of the invested companies and actively promote their
IPO process. After the theoretical analysis of the
screening and supervision effect, certification effect,
adverse selection effect, and market power theory,
this author holds the opinion that the market pow‑
er effect of venture capital is dominant in China’s
second-board market, which leads to the higher IPO
underpricing rate of enterprises with venture capital
[7, p. 6].
In the study on the impact of venture capital on
IPO Underpricing in the second-board market, Wu
Shujing agrees with the opinion that venture capital
positively affects the IPO underpricing. The author
explains that there are two different opinions in
the academic circles: the first one is “certification
effect and supervision effect”; the second is “the
grandstanding theory”. By collecting relevant data
of listed companies in China from October 2009 to
August 30, 2011, this paper applies an empirical
analysis method to compare the impact of venture
capital on IPO underpricing. The results show that
(1) the underpricing rate of listed companies with
venture capital participation is significantly higher
than that of listed companies without venture capital
participation, which indicates that venture capital is
still in the stage of reputation building and confirms
the grandstanding theory (2) The more shareholders
of venture capital in a listed company, the lower the
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underpricing rate (3) The IPO underpricing rate of
the listed companies with the participation of state-
owned VC is significantly higher than companies
with private-owned VC. that is to say, state-owned
venture capital pays more attention to the reputation
[8, p. 11–13].
In the stock market of other countries like Sin‑
gapore, there exists another theory that venture
capital negatively affects IPO underpricing. The
article named “Effects of venture capitalists’ par‑
ticipation in listed companies” (Clement K. Wang)
examined the effects of venture capital (VC) firms
on VC-backed listed companies in Singapore and
confirms that the post-IPO operating performance
of VC-backed companies is inferior though they are
less underpriced. The finding supports both the cer‑
tification model and the adverse selection model.
And they find that IPOs backed by older VC firms
perform better, supporting the grandstanding model
that younger VC firms bring their portfolios to the
market prematurely [9, p. 4–5].
Formulation of the goals of the article. We have
researched 300 stocks in the Chinese second-stock
market, which listed in 2021: STAR Market (Shang‑
hai), ChiNext (Shenzhen), and 100 stocks in Hong‑
kong second-stock market GEM to understand the
following problems:
1) Does VC relate to IPO underpricing?
2) The influence of Foreign & Local venture cap‑
ital on IPO underpricing.
3) IPO underpricing situation in the stock of
Mainland China and Hongkong.
Presenting the main material. We gathered the
price of the stocks at the end of the first day of IPO
and used this formula to calculate underpricing rate:
IR =

first day close price − issue price
.
issue price

After getting the database of underpricing rate
of every stock, we calculated the average rate and
median rate to compare with different criteria.
In Table 1, we compared the underpricing rate of
stocks with the investment from VC/PE companies
and without the investment from VC/PE compa‑
nies. As it can be seen, most of the issuing stocks
get investments from VC/PE. Among 300 stocks
researched, 246 of them with VC/PE. The average
underpricing rate for all 300 stocks is 107%. The
rate for companies with VC/PE is higher (113%)
than companies without VC/PE (79%).
In Table 2, we change the criteria of compar‑
ing and try to understand will the background
and characteristics of VC/PE companies affect the
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Table 1
Obs

Average rate
(%)

Median rate
(%)

Total

300

107

95

VC/PE

246

113

123

Without VC/PE

54

79

102

underpricing rate. For the companies invested by
VC/PE, most of the companies get investment from
local VC/PE (194) and have a comparatively high un‑
derpricing rate‑120%, other companies with foreign
VC/PE (64) have a lower underpricing rate‑71%. We
think it won’t be very meaningful if other criteria
are added like the size of the VC/PE companies,
working years of VC/PE companies (more than five
years & less than five years) because it will turn out
to be the same result.
Table 2
Obs

Average rate
(%)

Median rate
(%)

Total

246

113

123

Foreign

62

71

69

Local

194

120

109

In Table 3, we compare the stocks from the second
board of Hongkong Stock (GEM) and China (STAR and
ChiNext). Growth Enterprise Market (GEM) is a board
of the Stock Exchange of Hong Kong opened in 1999
for growth companies that do not fulfill the profitabil‑
ity or track record requirements for the main board of
the exchange. STAR, officially known as the Shanghai
Stock Exchange Science and Technology Innovation
Board, is a Chinese science and technology-focused
equities market established on July 22, 2019. ChiNext
is a NASDAQ-style subsidiary of the Shenzhen Stock
Exchange. The first batch of firms started trading on
ChiNext on October 30, 2009. The reason for com‑
paring these three stock markets is to understand
whether the IPO underpricing rate differs under the
different stock market systems of the same country,
same people, and same investment habit.
Table 3
Obs

Average rate
(%)

Median rate
(%)

Total

400

84

79

Mainland

300

107

95

Hongkong

100

14

22

From Table 1, we can conclude that venture cap‑
ital positively affects the IPO underpricing, which
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can be explained by the adverse selection theory
from Amity, Glosteii and Muller (1990) that there
is information asymmetry between venture capitals
and pre-IPO companies, and with insufficient infor‑
mation, VCs cannot correctly evaluate the real price
of the company. As a result, they will propose a low
issue price and cause the result of underpricing.
Table 2 shows that companies with foreign VCs
have a lower underpricing rate than those invested
by local VCs. It confirms the grandstanding theory
that young VCs, local VCs, and state-owned VCs
tend to issue the new stock as early as possible
and get back their investment as soon as possi‑
ble. In this way, they can quickly raise money to
invest in other projects and gain a reputation.
Apart from reputation consideration, the foreign
VCs clearly have more experience in evaluating
the company price and are more cautious on the
process of IPO.
From Table 3, we can find that the underpricing
rate in the stock of Hongkong is very low compared
to the rate in Chinese stocks. Even though there
are similar stocks in Hongkong & Mainland Chinese
stock market, the regulation system in Hongkong
stock is comparatively mature and well-developed.
And the presence of over-allotment options increases
IPO offer prices and reduces underpricing. It is also
a major reason for price declines after IPOs. What’s
more, information asymmetry seems not to be a big
problem in Hongkong stock, as all companies are
relatively transparent in the process of information
sharing. Hongkong is one of the biggest economic
centers in Asia. The whole stock system is similar
to the European and American systems. With the
attendance of the biggest worldwide VC companies,
the underpricing rate is definitely low as in the USA.
[10, p.18–20]
Conclusions from this study. From my research,
we can draw the conclusion:
1. Chinese stock market is not a mature market.
Certification theory and supervision theory are not
quite suitable for the Chinese market because, with‑
out the proper regulation from the China Securities
Regulatory Commission, the pre-IPO companies are
not willing to share all authentic information with
the VC.
2. Price Inquiry System is not working correctly.
All issuers should inquire investment companies,
finance corporations, or institutional insurance in‑
vestors about the issue price. Still, due to informa‑
tion asymmetry, they cannot offer a suitable price.
There is a considerable gap between inquired price
and market price.
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3. A large amount of speculative capital in the
market and the single investment strategy of ordinary
investors is the valid reason for IPO underpricing.
As our conclusion, the following steps are rec‑
ommended to take to control the IPO underpricing:
1. Build a complete information disclosure mecha‑
nism, reduce market information asymmetry, and im‑
prove market transactions’ transparency. Strengthen
the communication between the pre-IPO companies
and the potential investors.

// Finance, banking and insurance //
2. Improve the Price Inquiry System, Strengthen
the cooperation between the insurance companies, in‑
vestment companies, and other financial institutions.
3. Increase the diversity of investment instru‑
ments so that investors have more options to invest,
for example, Forex market and Future market. And
enhance the investment education on the ordinary
investors, including investment decision-making ed‑
ucation, personal asset management education, and
investment strategy education.
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